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М.М. УЛАСАВА

СТЫЛІСТЫЧНАЯ АФАРБОЎКА КАЛЯРОНІМАЎ 
У АРЫПНАЛЬНЫМ I ПЕРАКЛАДНЫМ ТЭКСТАХ 

(на матэрыяле твораў беларускіх аўтараў 
i іх перакладаў на нямецкую мову)

Рассматриваются контекстуально обу
словленные экспрессивно-стилистические 
оттенки в семантике цветообозначений. Си
стематизированы приемы передачи стили
стической маркированности цветонимов при 
переводе текстов белорусских авторов на 
немецкий язык.

The article considers contextual conditioned 
expressive-stylistic tinges in semantics of color 
terms. The stylistic markers of color terms and 
the methods of their translation have been sys
tematized when translating the texts of Belaru
sian authors into German.

Каляронімы ў любой мове зыходна з’яўляюцца стылістычна нейтраль
ным! адзінкамі. Аднак, як слушна заўважае В.Р. Кульпіна, “ ...ва ўспрыманні 
колеру нямала ацэначных момантаў, і аксіялагічнасць колераабазначэння 
існуе ў этналінгвістычна адзначанай прасторы” (Кульпйна 2001, 8), у выніку 
чаго ў кантэксце тэрміны колеру могуць набываць выразную стылістычную 
афарбоўку. Стылістычны патэнцыял колераабазначэнняў неаднаразова 
прыцягваў увагу навукоўцаў. Найчасцей разгляд стылістычных асаблівас- 
цей каляронімаў праводзіўся на матэрыяле творчасці канкрэтных пісьмен- 
нікаў у межах адной мовы (гл. Бабіч 1999, Klein 2002, Кіявіцкая 2002, Разла- 
дава 2002). Актуальным накірункам таксама з’яўляецца параўнальны аналіз 
стылістычнай маркіраванасці каляронімаў у розных моўных сістэмах (гл. 
Кульпйна 2001, Люкйна 2003). У нашым даследаванні зроблена спроба пра- 
весці такі аналіз на матэрыяле генетычна адрозных беларускай і нямецкай 
моў. Факталагічнай базай паслужылі творы беларускіх пісьменнікаў і іх пера- 
клады на нямецкую мову. У артыкуле словы з каларыстычным значэннем у 
арыгінальным i перакладным тэкстах разглядаюцца з пункту гледжання 
наяўнасці/адсутнасці ў іх стылістычнай афарбоўкі, яе адэкватнай перадачы і 
зменаў пры перакпадзе.
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Зафіксаваныя пры аналізе мастацкіх тэкстаў і іх перакладаў тэрміны 
колеру належаць да розных лексіка-граматычных кпасаў (напр., прыметнікі 
сіні, ружовы, blau, gelb; дзеясловы і іх формы бяпець, зачырванецца, 
парыжэлы, grauen, gerötet, ausgeblichen; назоўнікі чырвань, зелле, die Röte, 
das Weiß), выражаюць розныя адценні (чырвоны -  ярка-чырвоны -  ружовы -  
пунсовы, rot -  hellrot -  rosig -  knallrot -  puterrot) i адрозніваюцца na ступені 
насычанасці колеру (напр., пабпяднець -  пабялець -  спалатнець, hellblau-  
blassblau -  blau -  dunkelblau). Акрамя гэтага, некаторыя лексемы не маюць 
уласнай колеравай семы і набываюць яе толькі ў кантэксце ў пэўным 
значэнні (як правіла, переносным) (напр., успыхнуць ‘раптоўна пачырва- 
нець, расчырванецца’, загарэцца ‘перан. пакрыцца румянцам, зачырванец
ца’). 3 гэтай прычыны найбольш мэтазгодным прынцыпам размежавання 
каляронімаў нам здаецца іх кпасіфікацыя па колеравых кодах (колера- 
кодах). Пад к о л е р а к о д а м  мы разумеем семантычную дамінанту, 
якая дазваляе размежаваць асноўны колер і яго адценні -  элементы коле- 
равага кода (Бабіч 1999, 5). Пры гэтым элементы аднаго колеракода, утрым- 
ліваючы асноўную колеравую сему, могуць належаць да розных лексіка- 
граматычных кпасаў (так, напр., колеракод сіні аб’ядноўвае элементы 
цёмна-сіні ‘больш насыпаны, з цёмным адценнем (у параўн. з сінім 
колерам)’, сіняваты ‘з сінім адценнем, па колеру блізкі да сіняга’, блакітны 
‘светла-сіні’, сінець ‘рабіцца сінім; выдзяляцца сваім сінім колерам, віднецца 
(пра што-н. сіняе)’, пасінець ‘стаць сінім, сінейшым’.

Зыходзячы з матэрыялу прааналізаваных тэкстаў, намі вылучаны восем 
колеракодаў: пяць храматычных (чырвоны, жоўты, зялёны, сіні, 
фіялетавы) і тры ахраматычныя (белы, чорны, шэры). У дадзеным 
артыкуле абмяжуемся аналізам храматычных колеракодаў, элементы якіх у 
арыгінале і/або ў перакладзе маюць стылістычную афарбоўку.

Колеракод чырвоны. У абсалютнай большасці выпадкаў у прааналі- 
заваных мастацкіх тэкстах чырвоным колерам характарызуецца твар чала- 
века, пры гэтым колер твару звычайна метанімічна пераносіцца на ўсяго ча- 
лавека (Ён пачырванеў -  Яго твар пачырванеў). (Па)чырванець, зачырва
нецца або заліцца чырванню чалавек можа ад разгубленасці або збянтэжа- 
насці, а таксама ад сораму, гневу або рэўнасці, а расчырванецца -  ад 
хвалявання, алкаголю або гарачага чаю, а таксама ад фізічнай нагрузкі. 
Адпаведна, каляронім не толькі характарызуе колер твару чалавека, але i 
яго ўнутраны стан, а значыць, выконвае дадатковую -  ацэначную -  
функцыю, напрыклад:

Пачырванелі. Значыцца, падабаецца. (Шам. 1979, 337)
Sie sind ro t geworden, also gefallt er Ihnen. (Scham. 1972, 385)
У наступнай пары кантэкстаў каляронім чырванець не захаваны ў 

перакладзе, замест яго ўжыты выраз in Verlegenheit geraten ‘збянтэжыцца’, 
які напрамую характарызуе ўнутраны стан чалавека, апісаны ў арыгінале 
пры дапамозе каляроніма.

Іван Васільевіч адчуў, што чырванее. (Шам. 1979, 174)
Iwan Wassiljewitsch geriet in Verlegenheit. (Scham. 1972, 196)
Ружовы, паружавелы або з (лёгкай) чырванню твар ці шчокі сведчаць 

пра маладосць і здароўе асобы, якая апісваецца, або маладзяць твар асобы 
старэйшага ўзросту. Найчасцей гэтая ацэнка пазітыўная і, выражаная 
пэўным каляронімам у арыгінале, яна захоўваецца ў каларыстычным адпа- 
ведніку пераклада, напрыклад:

...дырэктар надзьмуў ружовыя шчокі, ткнуў у іх кулакам!, грымнуў 
рогатам на ўсю мнагалюдную вуліцу. (Шам. 1979, 321)

Der Sowchosdirektor blies die rosigen Wangen auf, hieb sich mit den 
Fäusten darauf und lachte donnernd los, daß man es auf der ganzen Straße 
hörte. (Scham. 1972, 366)

Або: Чырвань на шчоках маладзіла твар. (Шам. 1979, 179)
Das Rot auf den Wangen verjüngt ihr Gesicht. (Scham. 1972, 204)
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Аднак ружовенькі (а таксама чырвоненькі) колер на шчоках можэ 
надаваць і адценне негатыўнасці:

Але ён і цяпер штодня ўзыходзіць на кафедру, тлусценькі, ружовенькі, 
задаволены сабой... (Шам. 1979, 79)

Aber er steigt heute noch jeden Tag aufs Katheder, dieser rotbackige, 
selbstzufriedene Fettwanst... (Scham. 1972, 89)

Прыметнік ружовенькі, ужыты тут у значэнні 'ружоватвары' ці 
'ружовашчокі', у кантэксце, а таксама дзякуючы суфіксу - еньк - ,  які 
“экспрэсіўна афарбаваны і выражае ацэнку якасці” (Цікоцкі 1995, 115), 
нясе -  разам з іншымі азначэннямі -  стылістычнае адценне негатыўнасці, 
крыху непрыязнага стаўлення да асобы, якая апісваецца. У нямецкім 
перакладзе большую частку стылістычнай нагрузкі бярэ на сябе слова 
Fettwanst 'таўстун', якое мае стылістычнае адценне фамільярнасці, а 
беларускаму стылістычна афарбаванаму каляроніму адпавядае стылістыч- 
на нейтральнае слова rotbackig 'чырванашчокі'.

Стылістычнае адценне негатыўнай ацэнкі, закладзенае ў беларуска- 
моўным арыгінале іншымі лексічнымі сродкамі, у перакладзе на нямецкую 
мову можа выражацца каляронімам, напрыклад:

Іван Васільевіч перачытваў нудны і сіропны нарыс пра калгаснага 
пастуха. (Шам. 1979, 235)

Iwan Wassiljewitsch las noch einmal eine langweilige und rosarot 
ausgemalte Skizze übereinen Kolchosschäfer. (Scham. 1972, 269)

Лексема сіропны ‘саладжавы, кампліментарны, бесканфліктны; у ружо- 
вым святле’, якая мае стылістычнае адценне негатыўнай ацэнкі і іранічнас- 
ці, перакпадаецца словазлучэннем rosarot ausgemalt ‘размаляваны ў 
ружова-чырвоных танах’, дзе каларыстычны кампозіт rosarot мае значэнне 
‘вельмі радасны, нічым не азмрочаны’ і, такім чынам, стылістычна адпавя
дае зыходнай лексеме. •

Колераабазначэнні, якія часцей за ўсё рэпрэзентуюцца ў мастацкім 
тэксце каларыстычнымі прыметнікамі, служаць не толькі для перадачы 
пазітыўнай або негатыўнай ацэнкі. Яны “даюць магчымасць выражаць 
самыя разнастайныя па сваёй эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўцы 
прыметы і якасныя рысы прадметаў і з’яў” (Цікоцкі 1995, 114) і нярэдка 
садзейнічаюць стварэнню вобраза, які вылучаецца надзвычайнай паэтыч- 
насцю і экспрэсіўнасцю, напрыклад:

...маладзенькая, стрункая рабіна каля сцежкі стаіць, цнатліва 
абцяжараная першымі, румянымі ад шчасця гронкамі. (Брыль BE, 102) 

...wenn... die junge, schlanke Eberesche am Wege sich glücklich wie ein 
Mädchen mit den ersten roten Dolden behängt. (Bryl BE, 95)

Беларускі каляронім румяны 'ярка-чырвоны', ужыты ў дадзеным 
кантэксце, перакладзены нямецкім каларатывам rot 'чырвоны', які перадае 
колер, а не яго адценне, праз што змяншаецца экспрэсіўнасць і паэтыч- 
насць тэксту, хаця выкарыстаны ў арыгінале прыём персаніфікацыі захава- 
ны. Эквівалентамі слову румяны з'яўляюцца словы rotbackig або rotwangig 
'чырванашчокі', але яны больш падыходзяць, відаць, не для паэтызацыі 
колеру рабінавых гронак, а для абазначэння колеру твару чалавека.

Колеракод жоўты. У дачыненні да з’яў прыроды жоўты колер 
ужываецца найчасцей пры апісанні асенняга пейзажу і надае выказванню 
асаблівую экспрэсіўнасць, якая захоўваецца і ў перакладзе:

Стары бярозавы шлях -  дзіравая жоўтая стужка... (Зарэцкі BE, 89)
Ein alter Birkenweg wie ein löchriges gelbes Band. (Sarezki BE, 84)
Скура чалавека можа набываць жаўтаватае адценне па прычыне 

хваробы, а таксама ад моцнай разгубленасці ці сораму. У такім выпадку 
колер з’яўляецца не толькі знешняй характарыстыкай чалавека, але 
вынікам і індыкатарам яго ўнутранага стану, г. зн. выконвае ацэначную 
функцыю:
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Шчокі [дзяўчыны] успыхнупі, а лоб п а ж а ў ц е ў . (Шам. 1979, 111)
...ihre Wangen glühten, und die Stirn schimmerte g e lb . (Scham. 1972, 125) 
Дзеяслову пажаўцець ‘набыць нездаровы колер’ адпавядае 

словазлучэнне gelb schimmern ‘вылучацца жоўтым колерам’. Зыходна 
абедзве лексічныя адзінкі з'яўляюцца стылістычна нейтральнымі і набыва- 
юць адценне ацэначнасці ў кантэксце.

Элементы дадзенага колеракода, рэлевантныя для стылістычнага 
аналізу, характарызуюць таксама знешнасць чалавека або жывёл. У дачы- 
ненні да чалавека тэта ў першую чаргу вочы, напрыклад:

Чалавек яшчэ маладога веку сядзеў каля агню, падкурчыўшы ногі і 
прыжмурыўшы маленькія р ы ж а в а ц е н ь к ія  вочкі. (Колас 1973, 359)

Ein noch junger Mann saß am Feuer, hatte die Beine untergeschlagen und 
kniffseine kleinen b la s s e n  Augen zusammen. (Kolas JE, 64)

Каляронім рыжаваценькі тут: ‘светла-карычневы, невыразны, як бы 
выцвілы’ -  перакладзены на нямецкую мову прыметнікам blass ‘бледны, 
бляклы, вадзяністы’, які не з’яўляецца ўласна каляронімам. Беларускае 
колераабазначэнне ў дадзеным кантэксце і дзякуючы экспрэсіўна-ацэ- 
начнаму суфіксу - е н ь к -  атрымлівае стылістычнае адценне негатыўнай 
ацэнкі, бо рыжаваценькія вочы ў спалучэнні з эпітэтам маленькія -  тэта 
вочы невыразныя і крыху непрыемныя. Яшчэ больш экспрэсіўная і з падоб- 
най стылістычнай афарбоўкай колеравая характарыстыка гэтых самых 
вачэй зафіксавана ў наступным кантэксце:

Іван падазрона падымае маленькія п іў н ы я  вочкі з-пад рыжаватых 
брывей, углядаецца ў Нічыпараў твар. (Колас 1973, 380)

Iwan hob misstrauisch seine kleinen trü b e n  Augen unter den rötlichen 
Brauen und sah Nitschypar ins Gesicht. (Kolas JE, 87)

У беларускамоўным кантэксце каляронім піўны ‘колеру піва -  светла- 
карычневы з жаўтаватым адценнем’ нясе стылістычную нагрузку: у спалу- 
чэнні з маленькімі вочкамі ён перадае лёгкае адценне негатыўнасці. Пера- 
кладчык падабраў да каляроніма піўны нямецкі адпаведнік trüb ‘вочы без 
бляску, якія паказваюць, што нехта хворы або сумны, маркотны’. Такім 
чынам, герой характарызуецца праз выраз, а не колер яго вачэй. У 
перакладзе колеравая сема губляецца, а адценне негатыўнай ацэнкі 
захоўваецца.

Колеракод з я л ё н ы . У выпадках, рэлевантных для стылістычнага 
аналізу, зялёны колер характарызуе з’явы прыроды або стан чалавека. У 
апісанні вясновага пейзажу стылістычна нейтральны беларускі дзеяслоў 
зазелянець перакладаецца нямецкім дзеясловам grünen ‘зелянець’, які ў 
слоўніку мае стылістычную памету geschrieben ‘кніжнае’:

...на ўзгорку, дзе зямля ўжо падсохла, прагрэлася і рунь па-вясноваму 
з а з е л я н е л а ... (Шам. 1979, 330)

...auf der Anhöhe, wo der Boden schon trocken geworden war und sich 
wärmte und wo derjünge Saat schon g rü n te ... (Scham. 1972, 376)

У дачыненні да чалавека зялёны колер з’яўляецца пры апісанні яго 
ўнутранага стану, блізкага да страты прытомнасці ў момант гранічнага 
эмацыянальнага напружання, i характарызуе вынік аптычных працэсаў 
(гл. Бабіч 1999, 9), калі ўсё зліваецца перад вачыма ў адзін зялёны колер 
або ў зялёныя кругі. Зялёны колер з’яўляецца прыметай такога стану, а 
значыць, набывае экспрэсіўна-ацэначную афарбоўку, якая захоўваецца і ў 
перакладзе:

Ён пачуў у душы сорам, страшны сорам, ажно млосна рабілася, у вачах 
з я л ё н ы я  кругі стаялі. (Бядуля 1986, 195)

Vor seinen Augen drehten sich g rü n e  Kreise. (Bjadulja JE, 126)
Разгледзім яшчэ адну пару паралельных кантэкстаў:
Выпецеў я з зямлянкі, як пасаромлены хлапчук. (Шам. 1979, 208)
Ich flog aus der Hütte wie ein beschämter g rü n e r  Junge. (Scham. 1972, 237) 
Нямецкі каляронім grün мае пераноснае значэнне ‘вельмі юны, нясталы; 

нявопытны з прычыны маладосці’, якое зафіксавана ў слоўніках з паметай
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abwertend ‘зневажальнае’ і рэалізуецца ў словазлучэнні grüner Junge 
‘зялёны хлапчук’. Звычайна стылістычна нейтральнае слова хлапчук 
таксама мае тут тэта стылістычнае адценне (праўда, не так ярка выражанае, 
як у перакладзе), якое абумоўлена кантэкстуальна, бо ўжыта ў дачыненні да 
дарослага чалавека. Адпаведна, каляронім, які з’явіўся ў перакладзе, 
узмацняе экспрэсіўнасць і стылістычнае адценне зневажальнасці арыгіналь- 
нага тэксту.

Колеракод с ін Г . Сіні колер, як і разгледжаны вышэй чырвоны, мае 
дачыненне да апісання аблічча чалавека, а менавіта характарызуе колер 
вачэй, вуснаў або ўвогуле твару (як правіла, у пераносным значэнні).

Сінія вочы звычайна прыгожыя або добрыя, такая колеравая характа- 
рыстыка з’яўляецца пазітыўнай, напрыклад:

A з яго с ін іх  добрых вачэй коцяцца слёзы, аграмадныя, як арэхі... 
(Бядуля 1986, 51)

Und aus seinen b la u e n  guten Augen stürzen Tränen, riesengroß, wie Nüsse. 
(Bjadulja JE, 102)

Аднак цёмна-сінія вочы характарызуюць чалавека іначай, яны халодныя i 
належаць стрыманай, строгай, магчыма, крыху жорсткай асобе:

Ц ё м н а -с ін ім і халоднымі вачамі акінуў увайшоўшых, даўжэй 
затрымаўшыся на бандыце. (Колас 1973, 364)

Aus seinen d u n k e lb la u e n , kalten Augen warf er einen Blick auf die Eintre
tenden, auf dem Banditen blieb er etwas langer haften. (Kolas JE, 70)

Вусны, а таксама ўвесь твар чалавека (колер якога метанімічна пера- 
носіцца на ўсяго чалавека) могуць стаць сінімі, калі чалавек перажывае 
моцныя адмоўныя пачуцці: страх, гнеў, злосць, яны і вынік, і адначасова 
прымета гэтых пачуццяў:

-  Баюся!.. -  чуць шэпчуць яго с ін ія  вусны. (Бядуля 1986, 52)
„Ich hab Angst!“ flüstern seine b lau en  Lippen kaum vernehmbar. (Bjadulja JE, 102) 
Або: Адаліна с ін е л а  ad злосці. (Шам. 1979, 341)

Adalina lief b la u  an vor Wut. (Scham. 1972, 389)
Стылістычна нейтральны беларускі дзеяслоў сінець перакладаецца 

спалучэннем blau anlaufen ‘сінець’, якое не мае стылістычных памет у слоў- 
ніку, аднак у кантэксце абодва набываюць экспрэсіўнасць і адценне не- 
гатыўнай ацэнкі.

Колеракод ф ія л е т а в ы . Фіялетавы колер наогул рэпрэзентаваны 
адзінкавымі прыкладамі, а ў якасці стылістычна значымага можна 
разглядаць толькі адзін з іх:

Падняўся Саша. Teap яго быў ужо не чырвоны, а ў ф ія л е т а в а -л іл о в ы х  
плямах. (Шам. 1979, 257)

Sascha erhob sich. Sein Gesicht war nicht mehr rot, sondern bedeckt mit 
v io le tte n  und b ra u n e n  Flecken. (Scham. 1972, 294)

Складаны каляронім фіялетава-ліловы (фіялетавы ‘сіні з чырванаватым 
адценнем’, ліловы ‘светла-фіялетавы’) характарызуе колер твару чалавека 
ў найвышэйшай ступені хвалявання, з’яўляецца яго прыметай і выконвае, 
адпаведна, ацэначную функцыю. На нямецкую мову каляронім перакла- 
дзены двума колераабазначэннямі violett i braun, ліловы складнік заменены 
на карычневы, аднак стылістычная афарбоўка захавана.

Такім чынам, можна адзначыць, што каляронімы пяці разгледжаных 
колеракодаў, большасць з якіх не мае зафіксаванай у слоўніках 
стылістычнай афарбоўкі, могуць набываць яе ў межах літаратурнага 
кантэксту. Часцей за ўсё стылістычна пазначаная колеравая характа- 
рыстыка датычыцца знешнасці чалавека, яго твару ў цэлым i асобных яго 
частак i выконвае ацэначную функцыю, прычым ацэнка можа быць як 
пазітыўнай, так і негатыўнай. Набыццё часткамі цела чалавека пэўнага

‘ Заўважым, што ў нямецкай мове для абазначэння сіняга і блакітнага колераў існуе адна 
лексема blau. Паколькі блакітны тлумачыцца як ‘светла-сіні, колеру яснага чыстага неба’, на 
аснове крытэрыю семантычнай дамінанты мы ўключылі гэты каляронім у склад колеракода сіні.
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колеру абумоўлена яго ўнутраным станам, пачуццямі і эмоцыямі, якія ён 
перажывае. Адпаведна, колераабазначэнні характарызуюць не толькі колер 
твару, вачэй ці вуснаў, але і з’яўляюцца прыметай пэўнага пачуцця.

У перакладзе назіраецца тэндэнцыя да захавання стылістычнай 
афарбоўкі арыгінальнага каляроніма, але ў некаторых выпадках яна можа 
губляцца, або ў перакладзе з’яўляецца каляронім, які надае выказванню 
дадатковую экспрэсіўнасць. Гэтыя несупадзенні тлумачацца адрозненнямі ў 
колеравых карцінах свету, уласцівых беларускай і нямецкай моўным 
прасторам, несупадзеннем некаторых сектараў сістэм колераабазначэнняў 
гэтых неблізкароднасных моў, г. зн. лінгвакультуралагічнымі і этна- 
лінгвістычнымі фактарамі, якія вядуць да пэўных змен пры перакладзе.
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АКАЗІЯНАЛЬНАЯ РЭАЛІЗАЦЫЯ САМАТЫЧНЫХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ 
У MOBE БЕЛАРУСКАЙ ДРАМАТУРГИ

Рассматриваются творческие приемы 
окказиональной реализации соматических 
фразеологизмов в языке белорусской дра
матургии: различные виды замены компо
нента, расширение компонентного состава, 
комплексное использование замены компо
нента и расширения компонентного состава.

The creative methods of the occasional re
alization of the somatic phraseological units in 
the language of the Belarusian drama have 
been investigated. The author’s attention is 
concentrated on the different kinds of the sub
stitution of the component, broadening of the 
component composition, complex use of the 
substitution of the component and broadening 
of the component composition.

Мова драмы характарызуецца багаццем выяўленчых сродкаў, значнае 
месца сярод якіх займаюць саматычныя фразеалагізмы.

“Саматычны (грэц. somatikos) -  які мае адносіны да цела...” (Булыка 1999 
II, 345). ІІІэраг даследчыкаў да саматычных фразеалагізмаў адносяць 
устойлівыя моўныя адзінкі, у склад якіх уваходзяць словы, што абазначаюць
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