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Каларонімы ў фразеалагічным кантэксце 
 

Праблема колераабазначэння ў лінгвістыцы стала ў апошнія 

дзесяцігоддзі дастаткова актуальнай. Замежныя і айчынныя моваведы 

пачалі актыўна вывучаць камунікатыўны, семантычны, сінтагматычны і 

выяўленчы патэнцыял колеравай лексікі, адзначаючы яе вялікую ролю ў 

плане адлюстравання пэўных фрагментаў моўнай карціны свету. Колер 

разглядаецца таксама і як своеасаблівы феномен асэнсавання і разумення 

чалавекам агульнай карціны навакольнага свету і важны элемент 

традыцыйных этнічных культур, які адносіцца да атрыбутыўнага кода і 

надзяляецца разнастайнымі сімвалічнымі, а падчас і сакральнымі сэнсамі 

і канатацыямі. У сувязі са сказаным, нам падалося цікавым разгледзець 

спецыфіку функцыянавання каларонімаў у фразеалагічным кантэксце, 

паколькі ўжо агульнапрынятым стаў факт, што многія фразеалагічныя 

адзінкі напрамую звязаны з культурай, насычаны мноствам культурных 

кодаў і адлюстроўваюць звесткі пра нацыянальны светапогляд, 

псіхалогію, паводзіны і інш. 

Нечаканым адкрыццём падчас даследавання стаў факт, што 

фразеалагізмы з каларыстычным кампанентам складаюць колькасна 

невялікую групу ўстойлівых адзінак у складзе фразеалагічных слоўнікаў 

І. Я. Лепешава – не больш за 50. Пэўным чынам дапаўняюць картатэку 

ўстойлівыя народныя параўнанні (у тым выпадку, калі разглядаць іх як 

асобы тып фразеалагічных канструкцый (паводле В. У. Вінаградава), што 

з’яўляецца на сёння спрэчным), пададзеныя ў «Слоўніку беларускіх 

народных параўнанняў» Т. В. Валодзінай і Л. М. Салавей (2011) і ў томе 

«Выслоўі» з серыі «Беларуская народная творчасць» (1979), у якіх намі 
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вылучана каля 100 выпадкаў ужывання каларонімаў як кампанентаў 

устойлівых параўнанняў. 

Найбольш прадуктыўнымі кампанентамі ў складзе беларускай 

фразеалогіі з’яўляюцца каларонімы белы і чорны, якія маюць 

антанімічныя намінатыўныя значэнні і абазначаюць палярныя кропкі 

колеравага спектра: белы – ‘які мае колер снегу, малака’ і чорны – ‘які 

мае колер сажы, вугалю, самы цёмны з усіх колераў’. На антанімічным 

супастаўленні каларонімаў пабудаваны фразеалагізмы чорным па белым 

‘вельмі дакладна, выразна, зусім пэўна, недвухсэнсава (напісана, сказана, 

надрукавана і пад.)’, рабіць з белага чорнае (белае чорным) ‘падаваць 

што-небудзь у іншым выглядзе, беспадстаўна перайначваць’. 

У сімвалічнай сферы карэляцыя ‘белы – чорны’ можа ўваходзіць у 

эквівалентны рад з парамі ‘добры – дрэнны’, ‘мужчынскі – жаночы’, 

‘жывы – памерлы’, ‘дзень – ноч’ і пад. 

Белы колер у этнакультуры беларусаў асацыюецца найперш з 

жыццёвай сілай, здароўем і вытворчым патэнцыялам, сімвалізуе 

чысціню, святасць, прыгажосць і зямное жыццё. Семантыку жыцця 

побач з прасторавай семантыкай утрымлівае каларонім і ў фразеалагізме 

белы свет ‘навакольная рэчаіснасць – сусвет, зямля, з усім, што на ёй 

існуе, жыццё ва ўсіх яго праявах’, які ўваходзіць таксама ў склад выразаў 

з разнастайнымі значэннямі: не бачыць белага свету, выводзіць на белы 

свет, у белы (божы) свет, у белы свет як у капейку, не жылец на белым 

свеце і інш. Цікавым падаецца, што сінонімам да калароніма белы ў 

пэўных выразах выступае прыметнік божы: белы свет / божы свет; 

у белы (божы) свет, а сінонімам фраземы ў белы свет як у капейку ў 

значэнні ‘не цэлячыся, спадзеючыся на шчаслівы выпадак (страляць 

і пад.)’ з’яўляецца словазлучэнне богу ў вокны.  

Каларонім белы ў спалучэнні з заонімамі актуалізуе пэўным чынам 

сему адметнасці, як са станоўчай, так і з адмоўнай канатацыяй: 

фразеалагізм на белым кані гаворыць пра знаходжанне асобы ў 

выгадным становішчы або ў якасці пераможцы, а выраз белая варона 

ўжываецца ў дачыненні да чалавека, рэзка непадобнага да іншых людзей 

сваімі паводзінамі ці знешнім выглядам. Гэтыя звесткі падмацоўваюцца 

міфічнымі ўяўленнямі пра жывёл з белай афарбоўкай, якія лічыліся 

свяшчэннымі: паводле міфалагічнага слоўніка беларусаў, «прыкмета 

белы далучае прадстаўнікоў жывёльнага свету да асаблівага 

міфалагічнага класа, дыстанцуе іх ад жывёл “звычайнай” афарбоўкі, 

указвае на адхіленне ад нормы, ператвараецца ў своеасаблівы ярлык 

жывёл – цароў над сваімі родзічамі» [6, с. 45]. Існавала, напрыклад, 

павер’е, што сустрэча ў падарожжы з белым канём – да ўдалай дарогі. 
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А калі прысніцца белы конь – будзе хораша на дварэ або выпадзе снег. 

«Чэхі лічылі, што сустрэча вясельнай дружыны з белай кабылай 

(каровай) – да дзетанараджэння, а з чорнай – да бясплоддзя» [9, с. 352]. 

Асобым статусам надзяляе прыметнік белы і чалавека: так, фразеалагізм 

белая костка называе ‘чалавека знатнага (часцей дваранскага) 

паходжання’ ў процілегласць чалавеку простаму, нязнатнага 

паходжання, якога абазначае фразеалагізм чорная костка. 

Такім чынам, у фразеалагічным кантэксце каларонім белы 

найчасцей рэалізуе станоўчыя канатацыі, за выключэннем адзінкавых 

выразаў, напрыклад: фразеалагізм (даводзіць, распякаць) да белага 

калення абазначае ‘сітуацыю давядзення чалавека да поўнага адчаю, да 

поўнай страты самавалодання’ (сін. да вар’яцтва). Амбівалентнае 

асэнсаванне белага сустракаем, аднак, у народных параўнаннях. 

Цікавымі з гэтай пазіцыі ўяўляюцца выслоўі белая як сонца і белы як 

смерць, якія адначасова суадносяць белы колер як з верхнім, так і з 

ніжнім локусам светабудовы. Так, сонца ў народнай культуры 

трактуецца як твар або вока Бога, якое з вышынi глядзiць на свет, а 

таксама жыццё, дабро, дасканаласць i iнш. Другі ж выраз актуалізуе 

міфічныя ўяўленні пра сувязь белага колеру з іншасветам і адыходам. 

Народнымі эталонамі белага колеру ва ўстойлівых кампаратывах 

выступаюць адпаведныя прадметы хатняга ўжытку (белы як засланка, 

белы як сцяна, белы як печ, белы як палатно, белы як папера), расліны 

(белая што яблына, белы (гэтат) свет як макаў (макавы) цвет, бела як 

ліпіначка), жывёлы і птушкі (бела як свіное цела, белы як лебедзь), 

прадукты харчавання (белы як малако, белы як сыр, белы як яйцо, белы 

як смятана, белы як мука), з’явы прыроды (белы як снег, белая як сонца). 

З чорным колерам у беларусаў традыцыйна суадносяцца адмоўныя 

з’явы. Паводле міфічных уяўленняў, ён «сімвалічна асацыюецца з 

зямлёй, адыходам у іншасвет, небыццём, хаосам, разбурэннем, 

небяспекай, чужым, нечалавечым, няправедным, дэманічным» [6, с. 518]. 

Негатыўнымі канатацыямі суправаджаюцца і пераносныя значэнні 

прыметніка-калароніма, зафіксаваныя ў тлумачальных слоўніках: ‘цяжкі, 

змрочны, беспрасветны’, ‘нізкі, каварны, подлы’, ‘дрэнны, адмоўны’, 

‘вядзьмарскі, чарадзейскі, звязаны з нячыстай сілай’ (уст.) [11, с. 748]. 

Пазнавальна, што «прыметнік чорны ў старажытнарускіх пісьмовых 

помніках XI–XII cтагоддзяў, агульнай спадчыне ўсходніх славян, 

выкарыстоўваецца ў хрысціянскай сімволіцы, дзе азначае ‘які належыць 

цёмным сілам, мае дачыненне да зборышча чарцей’, у процівагу 

прыметніку белы ў значэнні ‘бязгрэшны’» [1, c. 32]. 
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Пацвярджае вызначаны аксіялагічны вектар асэнсавання чорнага і 

фразеалагічны матэрыял: чорны дзень – ‘цяжкі, змрочны час для каго-

небудзь’, як чорны вол – ‘крайняе напружанне сіл’, у чорным святле –

‘уяўляць што-небудзь змрочна, непрыглядна, горш, чым на самай 

справе’, маляваць (мазаць) чорнай фарбай (чорнымі фарбамі, у чорных 

фарбах) – ‘падаваць, характарызаваць каго- ці што-небудзь у 

негатыўным плане’, у чорным целе – ‘надгаладзь, без дастатковага 

харчавання’, ‘вельмі строга, сурова, абмяжоўваючы свабоду дзеянняў’, 

глядзець праз чорныя акуляры – ‘не заўважаючы нічога добрага ў кім-

небудзь, чым-небудзь, чарніць, ганьбаваць каго-небудзь, што-небудзь’ і 

інш. Фразеалагізм чорна ў роце характарызуе ‘каго-небудзь вельмі злога і 

лютагa’. Згодна з «Этымалагічным слоўнікам фразеалагізмаў», выток 

выразу – «народная прымета: калі ў шчаняці паднябенне і верхняя частка 

языка чорныя, то будзе, як падрасце, злы сабака» [5, с. 36]. Гэтыя ж 

звесткі актуалізуе народнае параўнанне чорны рот як у ліхога сабакі. 

Асобна згадаем шырока ўжывальныя ў маўленчай практыцы 

беларусаў фразеалагізмы чорная кошка прабегла і чорны кот прабег ‘пра 

сапсаваныя адносіны або сварку паміж кім-небудзь’, якія, відавочна, 

сталі вербальнай праекцыяй шматлікіх міфічных уяўленняў пра гэтых 

жывёл, што надзяляліся дэманічнай сутнасцю: у іх маглі ўвасабляцца 

чорт, ведзьма або нават смерць, таму сустрэча з імі ўспрымалася знакам 

бяды. Напрыклад, лічылася, што «ведзьмары могуць ператварацца ў 

любых жывёл чорнай масці, часцей за ўсё чорных катоў, якія “вінаватыя” 

перад чортам; такім катам адсякалі хвасты, бо ў іх нібыта захоўваецца 

нячыстая сіла, а ў кожнай шарсцінцы сядзіць па хваробе» або «ў 

выглядзе чорных сабакі, кошкі, парася ці курыцы нячыстая сіла пакідае 

цела паміраючага чараўніка» [6, с. 518] і інш. 

Народнымі эталонамі чорнага ва ўстойлівых кампаратывах 

выступаюць рэчывы і рэчы чорнага колеру (чорны як смала, чорны як 

смоль, чорны як дзёгаць, чорны як сажа, чорны як вугаль, чорны як 

галавешка, чорны як падмазка, чорны як бізун, чорны як комін, чорны як 

засланка), жывёлы і птушкі (чорны як вуж, чорны як жук, чорны як смоў, 

чорны як крук, чорны як галка, чорны як грак), цёмныя гадзіны сутак 

(чорны як ноч, чорны як асенняя ноч), аб’екты прыроды (чорны як зямля) 

і інш. Эталонам у параўнаннях становяцца таксама найменні 

цёмнавалосых або цемнаскурых людзей (чорны як цыган, чорны як арап, 

чорны як мурын), людзей адпаведных прафесій (чорны як камінар, чорны 

як катляр) або назвы міфічных дэманічных істот (чорны як чорт). 

Колер, што ўзнікае пры змяшэнні белага і чорнага, колер попелу, 

называецца шэрым. У «Фразеалагічным слоўніку беларускай мовы» 
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І. Я. Лепешава зафіксавана ўсяго адна ўстойлівая адзінка з каларонімам 

шэры: шэрая (шарая) гадзіна, якая абазначае ‘час, калі пачынае цямнець, 

на стыку дня і ночы; прыцемак’.  

Нязначнай колькасцю адзінак у слоўніку прадстаўлена і 

фразеалогія з каларонімамі сіні і блакітны: пяць і два выразы адпаведна. 

Сіні як адзін з элементаў колеравага кода, які абагульнена прадстаўляе 

рад колераў цёмных тонаў, уступае ў эквівалентныя адносіны з чорным 

як у міфалагічным кантэксце, становячыся атрыбутам хтанічнага і 

дэманічнага свету і прыкметай падземнага агню [6, с. 442], так і ў 

фразеалагічным. Мове вядомы выразы на сіні пазногаць і на чорны 

пазногаць са значэннем ‘трошачкі, ледзь-ледзь’, першапачатковы сэнс 

якіх – ‘на чорную палоску пад ногцем’. 

Старажытнае агульнаславянскае значэнне ‘чорны, цёмны’ 

каларонім рэалізуе і ў фраземе ні сінь-пораху ‘зусім нічога (няма, не 

засталося і пад.)’. Кампанент порах тут таксама заховаўвае 

агульнаславянскае значэнне ‘пыл, дробная сухая зямля’. Відавочна, 

фразеалагізм шчыльна звязаны з рускім выразам синь порох, які шырока 

выкарыстоўваўся ў ХІХ ст. і азначаў ‘самая крыха, парашынка, пылінка, 

вельмі дробная часцінка’ [2, с. 464]. 

Адмоўнае, насцярожанае асэнсаванне калароніма сіні ў спалучэнні 

з назоўнікам полымя ў кантэксце выразу гарэць сінім полымем са 

значэннямі ‘знаходзіцца пад пагрозай невыканання, зрыву’ і ‘псавацца, 

станавіцца непрыгодным’ выводзіць нас да вытокаў фразеалагізма. 

Справа ў тым, што сіні газавы агонь, які сёння гарыць на многіх кухнях, 

нашым продкам быў вядомы толькі ў крытычных сітуацыях, паколькі ў 

прыродзе метан утвараецца пры гніенні арганічных рэшткаў без доступу 

кіслароду. Звычайна гэту з’яву можна было назіраць на балотах або 

побач са свежымі магіламі. Удзень разгледзець падпалены метан 

практычна немагчыма, а вось уначы балотныя і магільныя агеньчыкі 

добра прыкметныя. Павер’е звязвае з’яўленне сініх агеньчыкаў з 

пакутамі непрыкаяных душ: грэшнікаў, якія памерлі без пакаяння, 

самагубцаў і проста людзей, што патанулі у багне. Мяркуюць, што гэта 

гараць душы, якія пачалі пакутаваць яшчэ да страшнага суда. Сінім 

агнём свецяцца таксама зачараваныя скарбы [6, с. 442]. 

Яшчэ дзве фраземы з’яўляюцца калькамі з англійскай і 

французскай моў: сіняя панчоха і сіняя птушка. Сіняй панчохай 

называюць непрывабную жанчыну, якую больш за ўсё цікавяць кніжныя, 

вучоныя заняткі. Этымалогія фразеалагізма тлумачыцца наступным 

чынам: «у Англіі ў другой палове XVIII стагоддзя спачатку гэтым 

выразам называлі, а дакладней, празывалі адну асобу, прычым не 
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жанчыну, а мужчыну – вучонага Б. Стэлінгфліта, які, насуперак модзе, 

апранаўся ў цёмнае, а панчохі насіў сінія. У такой форме ён прыходзіў у 

свой гурток, які аб’ядноўваў жанчын і мужчын і на пасяджэннях якога 

вяліся гутаркі на літаратурныя і навуковыя тэмы. Назва сіняя панчоха 

была перанесена на ўвесь гэты гурток і яго ўдзельнікаў. У далейшым 

выраз замацаваўся толькі за такімі жанчынамі, якія больш цікавяцца 

навукай, чым гаспадарчымі жаночымі справамі» [5, с. 345]. 

Фразеалагізм сіняя птушка абазначае тое, што ўвасабляе для каго-

небудзь найвышэйшае шчасце і паходзіць першапачаткова з 

аднайменнай п’есы бельгійскага паэта і драматурга М. Метэрлінка з 

прыгодніцка-казачным сюжэтам, дзе дзеці дрывасека шукаюць сінюю 

птушку – таямніцу рэчаў і шчасця, але не знаходзяць яе [5, с. 345].  

Фразеалагізм блакітная кроў са значэннем ‘чалавек дваранскага 

паходжання’ кваліфікуецца як калька з іспанскай мовы. Мяркуюць, што 

«ўпершыню ён пачаў ужывацца ў іспанскай правінцыі Кастыліі, дзе 

гэтым выразам называлі сябе людзі знатнага паходжання. Яны 

ганарыліся тым, што ніхто з іх продкаў ніколі не браў шлюб з маўрамі ці 

іншымі цемнаскурымі людзьмі і што іх вены (як і ва ўсіх светласкурых 

людзей) маюць блакітны колер» [5, с. 53]. У эзатэрычнай філасофіі 

блакітны колер з’яўляецца ісцінным і свяшчэнным колерам сонца. Па 

меркаванні доктара філасофіі А. Пятрова, «менавіта з гэтых уяўленняў 

пайшло вызначэнне блакітнай крыві блакітных князёў. Гэта колер, які 

сведчыць пра боскае паходжанне чалавека» [7, с. 342]. Сучасны фразеалагізм 

блакітныя берэты ў значэнні ‘дэсантнікі, воіны мабільных сіл у 

савецкім і ў сучасным беларускім войску’ ўзнік у выніку метанімізацыі. 

Устойлівыя народныя параўнанні з каларонімам сіні прадстаўлены 

наступнымі адзінкамі: сіні як неба і сіні як пуп гусіны. Асноўным 

эталонам пры вызначэнні сіняга і блакітнага, бясспрэчна, з’яўляецца 

неба, нездарма, сінанімічным каларонімам да іх выступае нябесны. 

Асацыяцыі сіняга колеру з небам далучае яго да сфераў містычнага і 

нематэрыяльнага, духоўнага і боскага. Суаднесены з небам, у розныя 

часы ён станавіўся сімвалам рэлігійных пачуццяў адданасці і чысціні і 

адвечнай боскай ісціны. 

Другі ж прыведзены выраз ужываецца з гумарыстычным адценнем 

і не мае ў сабе сімвалічнага зместу. Разам з тым, выраз сіняя бы пуп 

нашы продкі ўжывалі пры апісанні дэманічных істот, напрыклад: 

«…халеру ўяўлялі ў выглядзе высокай, худой, страшэннай жанчыны ў 

чорным, а сама яна сіняя бы пуп» [6, с. 442]. 

Зялёны колер традыцыйна суадносіцца ў нас з расліннасцю і складае 

асноўныя тоны колеравай гамы прыроднага наваколля. Міфалагічны 
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слоўнік беларусаў сведчыць, што «зялёны выступае амбівалентным 

сімвалам: з аднаго боку, галоўны тон лета, колер поўны жыццёвых сіл 

расліннасці, прыроды ў яе зменлівасці, няспеласці, маладосці, які выяўляе 

актыўнасць, стварэнне, жыццястойкасць, сімвалічна звязваецца з 

пераходнасцю; з іншага боку, асацыюецца з пасіўнасцю, нерухомасцю, 

сімвалізуе безжыццёвасць, іншасвет і яго прадстаўнікоў» [6, с. 197]. 

Пэўнай супярэчлівасцю характарызуецца семантыка зялёнага і ў складзе 

фразеалагізмаў. З аднаго боку, зялёнае святло і зялёная вуліца 

абазначаюць ‘свабодны шлях, без перашкод і затрымак’, што звязана са 

святлафорнай і семафорнай сігналізацыяй, згодна з якой зялёнае святло 

з’яўляецца знакам свабоднага праезду або праходу. 

У другім жа сваім значэнні агульны для ўсходніх славян 

фразеалагізм зялёная вуліца стаў гістарызмам і ўжываецца з семантыкай 

‘строй салдат са шпіцрутэнамі’ толькі ў тэкстах і вуснай мове, калі 

гаворка ідзе пра з’явы мінулага. У царскай Расіі было і такое пакаранне: 

абвінавачанага праводзілі праз строй салдат, кожны з якіх павінен быў 

выцяць асуджанага па голай спіне шпіцрутэнам – двухметровай гнуткай 

палкай. Праход паміж дзвюма шарэнгамі ўяўляўся як «вуліца», а 

«зялёнай» яна называлася таму, што ў руках салдат былі звычайна 

зялёныя, з лазняку, пруты [5, с. 172]. У такой кансітуацыі колер 

расліннасці звязваецца з пакараннем і набывае адмоўную канатацыю. 

Негатыўную афарбоўку набывае прыметнік зялёны ў сукупнасці з 

азначаемым назоўнікам і ў фраземе зялёны змей для намінацыі гарэлкі. 

Згодна з Ю. А. Гвоздаравым, зварот узнік на падставе народна-

паэтычнага выразу зелено вино, дзе віно названа па колеры прадукта 

(вінаграду), з якога яно робіцца. Асэнсаваўшы шкоднасць алкаголю, яго 

сталі называць зялёным змеем (зміем) [2, с. 215]. Існуюць таксама 

меркаванні, што слова зялёны ў выразе зялёнае віно выступае не ў 

значэнні колеру, а звязанае з зеллем (утворанае ад кораня *zel-): «зелено» 

не значыць зялёнае, а зельено, гэта значыць, гарэлка, настоеная на 

зёлках – вострых, араматычных і горкіх травах, найчасцей хмелі, палыне, 

анісе, перцы або іх сукупнасці, ці, дакладней, перагнаная з травамі. 

Падчас такая гарэлка магла мець зеленаватае адценне, але ў добрай 

якасці яна не павінна была мець колеру [8, c. 75]. 

Да таго ж, само слова зелле прайшло немалы шлях ў мове: спачатку 

так называліся травяністыя расліны, затым лекавыя расліны, затым атрута і, 

урэшце, чароўныя травы для магічных маніпуляцый. Затым зеллем сталі 

называць водку, віно і тытунь. Лексема змей у звароце ўзыходзіць да 

міфічнага біблейскага змея-спакушальніка. Такім чынам, фразеалагізм 
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зялёны змей як бы спалучае семантыку і зелля, і зялёнага віна, і змея-

спакушальніка, становячыся вельмі ёмістай назвай для алкаголю [2, с. 216]. 

Амбівалентную семантыку мае і выклічнікавы фразеалагізм ёлкі 

зялёныя, які ўжываецца як вокліч захаплення, здзіўлення, прыкрасці і 

пад. Ёсць меркаванне, што ўзнікненне выразу звязана з тым, што даўней 

на карчомных шыльдах малявалі яловыя галінкі.  

Сімвалічнае значэнне маладосці, няспеласці, нявопытнасці перадае 

фразеалагізм молада-зелена з семантыкай ‘нявопытны, наіўны па 

маладосці гадоў’, сінонімам да якога выступае выраз жаўтаротае 

птушаня. Яшчэ адна ўстойлівая адзінка са слоўніка І. Я. Лепешава – гэта 

выраз зялёнае поле, які ўжываўся для намінацыі стала для гульні ў карты. 

Народныя параўнанні суадносяць зялёны колер з раслінным (зялёны як 

мурава, зялёны як рута) і з жывёльным (зялёны як жаба, зялёны як 

зеляпуха) светам. 

З устойлівых выразаў з кампанентам жоўты слоўнік 

І. Я. Лепешава падае толькі названы вышэй фразеалагізм жаўтаротае 

птушаня, дзе колеравы кампанент уваходзіць у састаў складанага слова. 

Параўнанні з кампанентам жоўты прадстаўлены наступнымі адзінкамі: 

жоўты як бурштын, жоўты як воск, жоўты як свечка перад 

Вялікаднем, жоўты як жаўток, жоўты як лаццё, жоўты як рамонак. 

Асноўнымі эталонамі жоўтага ў свядомасці беларусаў такім чынам 

становяцца яечны жаўток, воск (васковыя вырабы) і бурштын. 

Чырвоны колер у беларусаў стала асацыюецца з жыццёвай сілай, 

здароўем, прыгажосцю і стыхіяй агню. Апошняе выразна выяўляецца і ў 

фразеалогіі: чырвоны певень абазначае ‘пажар’, пускаць (падпускаць) 

чырвонага пеўня (певуна) – ‘што-небудзь зламысна падпальваць’. Да 

таго ж, сімвалам агню ў славян быў і сам певень (існаваў, напрыклад, 

звычай ахвяравання пеўня дзеля залагоджання бога агню).  

Фразеалагізм праходзіць чырвонай ніткай ‘вельмі выразна, ярка 

(праходзіць)’ кваліфікуецца як калька з нямецкай мовы. «Этымалагічны 

слоўнік фразеалагізмаў» сцвярджае, што ў сучасным, пераносным значэнні 

гэты выраз упершыню выкарыстаў І. Гётэ ў рамане «Роднасныя натуры», 

адначасова паказаўшы яго паходжанне: «Нам давялося чуць, што ў 

англійскім марскім ведамстве існуе такое правіла: усе снасці каралеўскага 

флоту, ад самага тоўстага каната да найтанчэйшай вяроўкі, сукаюцца так, 

каб праз іх, на ўсю даўжыню, праходзіла чырвоная нітка, якую нельга 

выцягнуць іначай, як распусціўшы ўсё астатняе; так што нават па самым 

маленькім абрыўку вяроўкі можна пазнаць, што яна належыць 

англійскай кароне. Якраз гэтак жа і праз увесь дзённік Атыліі цягнецца 
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чырвоная нітка сімпатыі і прыхільнасці, якая ўсё спалучае ў адно і 

знамянальна для цэлага» [5, с. 412]. 

Такім чынам, чырвоны ў сукупнасці з назоўнікам нітка асэнсоўваецца 

станоўча як штосьці важнае, абавязковае і выразнае, адметнае. У той час 

як можа быць і наадварот: так, выраз абкласці чырвонымі сцяжкамі 

абазначае ‘стварыць крайне неспрыяльныя ўмовы для чыёй-небудзь 

жыццядзейнасці’ і склаўся ў выніку пераасэнсавання свабоднага 

словазлучэння, звязанага з аблавай на ваўкоў. Фразеалагізм чырвоны 

памешчык са значэннем ‘старшыня калгаса як гаспадар з неабмежаванай 

уладай’ мае трывалую сувязь з адным са значэнняў прыметніка 

чырвоны – ‘звязаны з савецкай дзяржавай, сацыялістычным ладам’. 

Чырвоны колер у народных параўнаннях – гэта найперш колер 

крыві і агню: чырвоны як агонь, чырвоны як жар, чырвоны як іскра, 

чырвоны як кроў, што цалкам адпавядае асэнсаванню сімволікі згаданага 

колеру ў міфалагічных традыцыях. Іншымі эталонамі чырвонага 

выступаюць расліны, іх часткі і вырабы з іх, ягады, грыбы адпаведнага 

колеру (чырвона як каліна, чырвона як ягада, чырвоны як ружа, чырвоны 

(красен) як мак, чырвоны як памідор, чырвоны (красны) як бурак, 

чырвоны як пень (коўш) альховы, чырвоны як рыжок), жывёлы і птушкі і 

чырвоныя часткі іх цела (чырвоны як гіль, чырвоны як індык, чырвоны 

(счырванеў) як рак [вараны, печаны], чырвоныя рукі як [гусіныя] лапы), 

рэаліі прыроды (чырвоненькі як месяц). 

Як адценне чырвонага колеру (светла-чырвоны) разглядаецца 

намінатыўнае значэнне калароніма ружовы; этымалогія прыметніка 

звязваецца з кветкай ружай. Фразеалагізмы ружовыя акуляры, глядзець 

праз ружовыя акуляры, у ружовым колеры (святле), маляваць ружовымі 

фарбамі (у ружовых колерах) абазначаюць ідэалізаванае (падчас лепш, 

чым ёсць на самай справе), нічым не азмрочанае бачанне, успрыманне 

чаго-небудзь або прываблівую характарыстыку чаго- ці каго-небудзь. 

Такія фразеалагізмы пэўным чынам падмацоўваюць пераноснае значэнне 

прыметніка, пададзенае ў тлумачальным слоўніку: ‘нічым не азмрочаны, 

радасны, светлы’ [11, с. 566]. 

Фразеалагізм ружовы туман ‘стан ілюзорнага, таталітарна-

савецкага ўспрымання рэчаіснасці’ кваліфікуецца І. Я. Лепешавым як 

уласна беларускі. Паходжанне яго звязваецца з аднайменнай назвай 

апавядання В. Быкава (1995) [5, с. 330]. Народных параўнанняў з 

кампанентам ружовы ў аналізуемых крыніцах намі не выяўлена. 

Такім чынам, у складзе беларускіх фразеалагізмаў каларонімы 

рэалізуюць як станоўчыя, так і адмоўныя сэнсы і канатацыі, падчас 

набываючы амбівалентную семантыку. Народнымі эталонамі колераў ва 
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ўстойлівых параўнаннях становяцца разнастайныя рэчы і рэчывы, 

прадукты харчавання, прадстаўнікі жывёльнага і расліннага свету, 

аб’екты і з’явы прыроды, цёмныя і светлыя інтэрвалы сутак, міфічныя 

істоты і нават людзі пэўных прафесій.  
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