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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Проблема інтерпретації кольору й кольоропозначення в останні 

десятиліття активно розробляється в різних сферах наукового знання, серед 

яких лінгвістика, літературознавство, лінгвокультурологія, психологія, 

психолінгвістика. Мовознавці вивчають колороніми різноаспектно: шляхом 

порівняльно-історичного їх аналізу в різних мовах (Н. Б. Бахіліна, Б. Берлін, 

П. Кей, К. Ванцек, О. П. Василевич, В. Г. Кульпіна), семасіологічного аналізу 

(Р. В. Алімпієва, Т. Р. Ходжаян, Е. Хеллер), через розгляд фразеології, створеної 

на основі назв кольорів (Д. Г. Мальцева, Є. В. Розен). 

Останнім часом колороніми аналізують як текстотвірний елемент, серед 

іншого – і в публіцистичних текстах. На матеріалі газетних та журнальних 

статей колористичні одиниці досліджуються з точки зору семантики 

(Н. Л. Бучнева, А. С. Виродова, О. Н. Грігор'єва, О. А.Давіденко, Н. А. Зевахіна, 

А. В. Зеленін), слово- та фразоутворення (Р. Д. Керімов, Т. В. Ковальова, 

Н. І. Ніколенко, В. А. Розсоха, Г. В. Чистякова). Але такі дослідження не 

розкривають усіх особливостей уживання кольоропозначень у мові преси, тому 

можна вважати це питання мало вивченим і відкритим для подальшого 

дослідження.  

Актуальність дисертації зумовлена потребою вивчення колоронімів у 

різних сферах людської діяльності. Феномен кольору багатогранний, тому 

кольоропозначення завжди привертали увагу вчених, утім дослідники зазвичай 

зосереджувалися  на лінгвокультурній або індивідуальній характеристиці 

сприйняття кольору, аналізу ж функціонування кольоропозначення (у нашому 

дослідженні – колороніма) у публіцистичному тексті приділялося недостатньо 

уваги. Тим часом виникає необхідність визначення місця феномена 

кольоропозначення в сучасній німецькій мові й виявлення системних 

парадигматичних відносин (синонімії, антонімії, полісемії) між 

фразеологічними одиницями з колористичним компонентом, розкриття участі 

колоронімів у словотворенні та в процесах фразоутворення, з‟ясування 

особливостей функціонування колористичних позначень у різних сферах 

соціального життя.  

Зв'язок роботи з науковими темами. Дисертацію виконано в межах 

комплексної міжкафедральної наукової теми факультету іноземної філології 

Запорізького національного університету «Когнітивно-комунікативні та 

лінгвокультурологічні параметри дослідження мовних одиниць», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України (номер державної реєстрації 

0113U000807). Тему дисертації затверджено (протокол № 3  від 21 грудня 

2009 року) та уточнено на засіданні вченої ради Запорізького національного 

університету (протокол № 3 від 19 жовтня 2017 року). 

Мета дисертації полягає в з‟ясуванні семантико-функційних особливостей 

колоронімів у публіцистиці сучасної німецької мови. 

Мета дослідження  передбачає розв‟язання таких завдань: 
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 систематизувати категорійно-поняттєвий апарат дослідження й 

обґрунтувати його теоретико-методологійну базу;  

 встановити особливості еволюції колоронімів німецької мови; 

 проаналізувати семантичну структуру колоронімів; 

 описати механізми участі колоронімів у лексичній деривації;  

 виявити та інтерпретувати роль і функції колоронімів у процесах 

фразоутворення; 

 визначити основні сфери функціонування колоронімів через аналіз 

тематичних груп. 

Об’єкт дослідження – колороніми німецької мови rot, gelb, grün, blau, 

braun, schwarz, weiß, grau та їх лексичні й фразеологічні деривати. 

Предметом наукової розвідки є особливості семантики й функціонування 

колоронімів у німецькомовному публіцистичному тексті. 

Матеріалом дослідження слугували вісім колоративних одиниць та їх 

лексико-фразеологічні деривати (484 одиниці), дібраних методом суцільної 

вибірки з 11 тлумачних, фразеологічних, лінгвокраїнознавчих словників 

німецької мови. Основним джерелом ілюстративного матеріалу слугували 822 

приклади функціонування (контексти вживання), вибрані з текстової бази 

німецькомовних газет і журналів (Deutschland, Focus, Spiegel, Zeit, Woche, Heute, 

Süddeutsche Zeitung, Stern) за 2007-2017 роки, що демонструє сучасне вживання 

колоронімів у контексті.  

Теоретико-методологічну базу дисертації становили роботи з лексичної 

семантики (Н. Ф. Алєфіренко, І. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, K. Бальдінгер, 

Ф. С. Бацевіч, K.-Д. Бюнтінг, В. В. Віноградов, Ф. Вольф, Дейк Т. А. ван, 

Ю. Н. Кодухов, Е. В. Кузнецова, В. В. Левицький, М. В. Нікітін, З. Д. Попова , 

О. А. Семенюк, І. П. Сусов, Г. А. Уфімцева, К. Фельдес,  Ф. П. Філін, 

Д. М. Шмельов, В. Шмідт), словотвору (О. С. Кубрякова, Ж. П. Соколовская, 

М. Д. Степанова), фразеології (Х. Бургер, М. В. Гамзюк, О. В. Кунін, 

В. Н. Телія, В. Фляйшер, І. І. Чернишова, Н. М. Шанський), теорії колористики 

(Й. В. Гете, Л. М. Міронова, В. Освальд).  

Мета й завдання, специфіка об‟єкта й предмета дослідження зумовили 

необхідність використання таких методів: аналіз словникових дефініцій (для 

виявлення змістового складника колоронімів), етимологічний (для виявлення 

первісних форм і значень колоронімів), контекстуального аналізу (для 

встановлення особливостей функціонування колоронімів у конкретному 

мовному акті), структурно-семантичний і словотвірний аналіз (для визначення 

структури й семантики колоронімів і способів формування їх дериватів і 

фразеологічних одиниць). 

Наукову новизну дослідження визначає те, що в ньому встановлено 

структурно-семантичну еволюцію німецькомовних колоронімів, на новому 

мовному матеріалі розкрито механізми переносного вживання колоронімів, 

проаналізовано їх метафоричні й метонімічні лексико-семантичні варіанти; 

розкрито лексико-фразеологічний потенціал колоронімів і його реалізацію в 

німецькій мові; виявлено особливості функціонування німецькомовних 
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колоронімів у різних сферах соціального життя шляхом аналізу основних 

тематичних груп колоронімів у публіцистичному тексті.   

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що здобуті результати 

є внеском у такі галузі германістики як лексикологія (розділ «Лексична 

семантика»), фразеологія, лінгвостилістика німецької мови, соціолінгвістика, 

теорія конотації. Внесок у лексикологію полягає у поповненні словникового 

складу композитами та фразеологізмами з колористичним компонентом. 

Фразеологію доповнено висновками й узагальненнями про парадигматичні 

зв‟язки між сталими зворотами з колористичним компонентом. Для 

лінгвостилістики теоретичної цінності набуває з‟ясування особливостей 

функціонування колористичних одиниць у німецькомовній публіцистиці. Для 

теорії конотації важливими є наші спостереження щодо формування нових 

одиниць з оціночними значеннями. Внесок у соціолінгвістику полягає у 

розкритті впливу феномену кольору на формування сучасного складу лексики 

німецької мови. Цей внесок може бути екстрапольований і на відповідні галузі 

загального та порівняльно-історичного мовознавства. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що його результати 

можуть бути використані: 

– в навчальній роботі у процесі викладання курсів лексикології та 

стилістики німецької мові, загального мовознавства, при розробці та 

впровадженні дисциплін за вибором; 

– у навчально-методичній роботі при укладанні навчальних і методичних 

посібників з проблематики дослідження; 

– у лексикографічній практиці при укладанні тлумачних друкованих та 

електронних словників для потреб корпусної лінгвістики.  

Апробація результатів дослідження. Теоретичні положення і практичні 

результати дослідження було представлено на таких міжнародних та 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях: «Іноземна 

філологія в ХХІ столітті» (Запоріжжя 2010-2017), «Проблеми порівняльної 

семантики» (Київ, 2011), «Пріоритети германського та романського 

мовознавства» (Луцьк, 2012-2014), «Сучасні проблеми лінгвістики і 

перекладознавства» (Херсон, 2011), «The Ninth European Conference on 

Languages, Literature and Linguistics» (Відень, 2015). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 12 

одноосібних публікаціях, 10 із яких надруковані у фахових виданнях України; 

дві – у виданнях інших держав (Австрія, Польща). Загальний обсяг публікацій  

складає 9, 1 друк. арк. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (291 позиція). Загальний обсяг дисертації становить 212 

сторінок, із них основного тексту – 185 сторінок.  

 

 

 

 



4 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, доведено 

його актуальність, проаналізовано стан розроблення проблеми колоронімів, 

сформульовано мету й завдання, визначено об‟єкт, предмет, матеріал і методи 

дослідження, висвітлено наукову новизну, розкрито теоретичне значення й 

практичну цінність дослідження, подано відомості про апробацію та структуру 

дисертації. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні основи дослідження 

колоронімів» здійснено аналіз основних загальнонаукових і лінгвістичних 

положень стосовно поняття «колоронім», визначено методи дослідження 

колоронімів німецької мови.  

У сучасній лінгвістиці існує проблема термінування таких унікалій як 

колороніми, оскільки досі немає загальноприйнятого терміна для позначення 

колористичних одиниць. На позначення цих одиниць уживаються різні терміни: 

«кольоропозначення», «кольорономінаціі», «лексеми-кольороназви», «слова-

кольороназви», «кольоротерміни», «колористична лексика», «імена кольору», 

«колоративи», «колірне поєднання», «кольоролексема», «колірна лексика», 

«лексика кольору», «категорія кольору», «концепт кольору», «colour words», «die 

Farbbezeichnungen», «die Farbadjektive», «die Farbwörter»). У нашій роботі для 

позначення колористичної одиниці обрано термін «колоронім». 

Виникає проблема класифікації колоронімів: у вітчизняному та 

зарубіжному мовознавстві їх поділяють на основні, додаткові й ахроматичні 

кольори. У зв‟язку з цим лінгвістичному аналізу підлягають як назви основних 

кольорів із їх відтінками, так і ахроматичні. Об‟єктом  нашого дослідження були 

найменування п‟яти спектральних кольорів і трьох ахроматичних: rot, gelb, grün, 

blau, braun, schwarz, grau, weiß. 

У студіях, які аналізують засоби вторинної номінації, встановлено факт 

виникнення похідних (переносних) лексико-семантичних варіантів у текстах 

засобів масової інформації або художній літературі. У працях, присвячених 

структурі колористичних одиниць, аналізуються колороніми-прикметники, 

колороніми у складі фразеологічних зворотів, і лише окремі лінгвістичні розвідки 

присвячені частиномовному розподілу колоронімів (субстантивовані 

прикметники, дієслова). Тому слово- і фразоутворення з компонентом-

колоронімом потребують усебічного й детального аналізу. 

Дослідження колоронімів та фразеологічних одиниць з колоративним 

компонентом здійснено поетапно. На першому етапі проаналізовано  ті наукові 

розвідки, які дозволили  визначити й обмежити об‟єкт і предмет дослідження, 

висунути робочу гіпотезу наукового пошуку, розв‟язати питання  варіантності 

лінгвістичних термінів, використаних у праці. На цьому етапі здійснено відбір 

фактичного матеріалу з корпусу словників. 

На другому етапі було проаналізовано публіцистичні тексти й 

ідентифіковано основні компоненти семантичної структури значення колороніма 

– денотативний і конотативний. На третьому етапі встановлено семантичні 

особливості колоронімів, їх лексико-семантичні зв‟язки та здатність до деривації 
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й фразеотворення. Визначено тематичні групи фразеологічних одиниць, до 

складу яких входять колороніми. На четвертому аналітичному етапі за 

допомогою описового  методу узагальнено результати дослідження й окреслено 

перспективи подальшого наукового пошуку. 

Отже, методика нашого дослідження опиралася на комплексне 

застосування лінгвістичних методів і прийомів для аналізу німецькомовних 

колоронімів і дозволила встановити не лише їх семантичне значення, але й 

структуру дериватів і фразеологізмів з колористичним компонентом, визначити 

роль колоронімів у створенні фразеологічного значення, з‟ясувати функційні 

властивості колоронімів у публіцистичному тексті. 

У другому розділі «Етимологія та структурно-семантична еволюція 

колоронімів у сучасній німецькій мові» аналізуються колороніми німецької 

мови на рівні етимології та семантики. Етимологічний аналіз  назв кольорів 

дозволяє з‟ясувати динаміку семантики того чи того кольору у складі композитів 

і фразеологічних одиниць.  

На ранньому етапі розвитку німецької мови існувала не вся відома сьогодні 

колірна гама. Колороніми з‟являлися в німецькій мові поступово: найдавнішими 

кольорами, згідно з етимологічним дослідженням, були червоний (rot) і чорний 

(schwarz). Ці колороніми згадуються в писемних джерелах VIII – X століть. 

Колороніми rot і schwarz вже тоді вживалися в прямому й переносному значеннях. 

Лексема rot позначала червоний колір, а також мала інші значення: «фальшивий», 

«хитрий». Встановлено, що від колороніма rot утворювалися різні частиномовні 

похідні: дієслова (röten, irroten, erroten), іменники (die Rötel, die Röte), серед них і 

композити (das Rotauge, das Rotkehlchen, das Rotwild), прикметники (rot, rötlich).  

Лексема schwarz, окрім колірної ознаки, мала ще й значення „брудний‟, 

„нещасний, принижений‟. У межах інших частин мови колоронім schwarz 

вживався з такими переносними значеннями: anschwärzen  „очорнити, оббрехати‟, 

schwärzen „провозити контрабандою‟, der Schwärzer „контрабандист‟, die 

Schwärze  „контрабанда‟. 

Давні колороніми використовувалися не тільки для позначення кольору, 

але й  мали два або більше інших значень. Наприклад, лексеми gelb, blau, weiß, 

grau, braun фактично вживалися як синонімічні одиниці для позначення 

яскравого світла, оскільки в ті часи не приділялася особлива увага розрізнянню 

частин мови, про що свідчать приклади, коли теперішні форми прикметників 

вживалися для позначення дії: gelb „блищати, сяяти, мерехтіти‟, blau „блискучий‟, 

weiß «блискучий», grau „сяяти, виблискувати‟, braun „мерехтливий‟, „блискучий‟, 

„відполірований до блиску‟. Колоронім grün уживався для характеристики 

процесу розвитку рослини (рости, розпускатися, розвиватися). Поряд із 

характеристикою світла колоронім grau означав „обробляти гострим 

інструментом‟. Колоронім weiß міг бути характеристикою людської якості – 

„порядний, з чистим сумлінням‟. 

Для позначення жовтого та зеленого кольорів до XV століття 

використовувалася одна лексема, що пояснюється спільним коренем, від якого 

обидва походять – ghel, а також відсутністю значної необхідності у стародавніх 
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народів розрізняти окремі ділянки спектра. З цієї ж причини колоронім blau 

означає не тільки „блискучий, білий‟, а також „синій, жовтий, білявий‟.  Лексеми 

braun, violett, які в сучасній мові позначають різні кольори (braun „коричневий‟, 

violett „фіолетовий‟) іноді вживалися як синоніми.  

Встановлено, що окремі фразеологізми, які в сучасній мові мають 

колороніми, декілька століть тому мали інший компонент. Наприклад, у 

словосполученні gelber Neid замість прикметника gelb вживалися прикметники 

bleich, blaß „блідий, бляклий‟, що пов‟язано зі зміною асоціацій (зв'язок із 

жовчю). Спостерігається зміна конотативних значень сталих зворотів, 

наприклад, словосполучення der blaue Montag „синій понеділок‟ вживалося для 

позначення релігійної дати й мало позитивну конотацію. У сучасній німецькій 

мові це словосполучення позначає негативне явище – прогуляний робочий день. 

На наш погляд, така зміна відбулася у зв‟язку зі зміною ставлення до релігії, і до 

традицій взагалі. 

Одним із завдань дослідження було виявлення особливостей семантики 

колоронімів у сучасній німецькій мові в порівнянні з їх прототипами. 

Встановлено, що значення колоронімів залежить від прототипів (предметів зі 

сфери «реальність», які постійно мають такий колір), первинних і вторинних, 

тобто від певних асоціацій. Наприклад, у результаті асоціації червоного кольору 

з вогнем та кров‟ю з‟явилися лексеми feuerrot, blutrot  „яскраво-червоний‟. 

Первинним прототипом жовтого кольору було сонце, що зафіксовано в словах 

goldgelb „золотий‟, sonnengelb „сонячно-жовтий‟, grellgelb „яскраво-жовтий‟. 

Первинний прототип зеленого кольору відтворився в таких словах: grasgrün 

„трав'янисто-зелений‟, waldgrün „зелений, як літній ліс‟, kiefergrün „кольору 

глиці сосни‟, tannengrün „кольору глиці ялини‟, laubgrün „колір зеленого листя‟, 

frühlingsgrün „колір весняної зелені‟, maigrün „колір травневої зелені‟.  

Асоціація синього кольору з небом та морем сприяла утворенню слів, які 

позначають відтінки цього кольору: himmelblau „небесно-блакитний‟, rauchblau 

„димчасто-синій‟, marineblau „ультрамариновий‟, azurblau „лазурний‟. Через 

асоціацію білого кольору зі снігом та крейдою виникли лексеми schneeweiß 

„сніжно-білий‟, reinweiß „чисто-білий‟, kreideweiß „кольору крейди‟, kalkweiß 

„кольору вапна‟.  

Асоціація коричневого кольору з ґрунтом, деревиною, продуктами 

харчування відбилася у складних словах для позначення відтінків коричневого 

кольору з колоронімом braun: erdbraun „землистий‟, kastanienbraun 

„каштановий‟, weizenbraun „кольору стиглої пшениці‟, kaffeebraun „кольору 

кави‟, schokoladenbraun „шоколадний‟. Асоціації cірого кольору з певними 

предметами відтворилися у таких лексемах: aschgrau „попелястий‟, betongrau 

„сірий, як бетон‟, zementgrau „сірий, як цемент‟, taubengrau „сизий‟, mausgrau 

„мишачого кольору‟, rauchgrau „димчастий‟, silbergrau „сріблястий‟. 

Вторинні прототипи колоронімів пов'язані зазвичай з такими явищами: 

– з фізичним і психічним станом людини, наприклад, rot sehen, mit rotem 

Kopf dastehen „лютувати‟, vor Wut rot anlaufen „дуже злитися‟, das 

Gelbschnäblchen „молода, недосвідчена людина‟, das Gelbe vom Schnabel wischen 

„стати досвідченим, зрілим‟, gelbkrank  „хворий‟, jmdm. wird es grün und gelb vor 

https://de.wikipedia.org/wiki/Silbergrau
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den Augen „втратити свідомість‟, braun und blau sein  „весь у синцях‟,  jmdn. bis 

zur Weißglut bringen „довести когось до сказу‟, von der Sonne braun werden 

„засмагати‟, schwarz ausmalen „бути дуже песимістичним‟;  

– з соціальним статусом, зокрема, der Gelbschnabel „жовторотий молодик‟, 

der Grünschnabel, der Grünling, das Grünhorn „новачок‟, das Grünzeug „гурт 

недосвідчених людей‟, der Blaustrumpf „вчена жінка‟, der schwarze Peter „цап- 

відбувайло, без вини винен‟, das schwarze Schaf „паршива вівця‟, ein weiße Rabe 

„біла ворона‟, die Graue Eminenz „сірий кардинал‟, graue Maus „сором'язлива 

людина‟;  

– з професійною діяльністю, наприклад, die gelben Engel „працівники 

автоклубу‟, der Grünrock „єгер‟, die blauen Jungs, die Blaujacke  „моряки‟, der 

Blaumann „механік-монтер‟, Blauhelmsoldaten „миротворці‟, Halbgötter in Weiß 

„лікарі‟, der weiße Kragen „офісний працівник‟, der Schwarzrock „священик‟, der 

Schwarzkittel „суддя на футболі чи католицький священик‟, der Schwarzkünstler  

„маг‟;  

– з політичними явищами, зокрема, rote Literatur „марксистська література‟, 

rote Socke „ліва партія‟,  grüne Abgeordnete „депутати партії «Зелених»‟, Graue 

Panther „партія пенсіонерів‟, die Schwarzen „представники й прихильники 

Християнської демократичної партії Німеччини‟, braunes Hemd „націонал-

соціаліст‟, die braune Epoche „епоха правління націонал-соціалістів‟; 

– з економічним становищем, наприклад, in den roten Zahlen liegen, in den 

roten Zahlen sein „мати негативний баланс‟, keinen roten Heller haben ‟не мати ні 

копійки грошей‟, keine Roten haben „не мати ні гроша‟, schwarze Zahlen 

„прибуток‟; 

– з продуктами харчування, зокрема, grüne Tomaten „нестиглі, незрілі 

помідори‟, grüne Ware „свіжі овочі‟, grüner Speck „незасолене свиняче сало‟, 

weißes Fleisch „куряче м'ясо‟, weißes Brot „пшеничний хліб‟, das schwarze Brot 

„хліб з житнього борошна‟, weißer Wein „вино з білого сорту винограду‟, der 

schwarze Kaffee „кава без молока або вершків‟, schwarze Kirschen „темно-червоні 

вишні‟; 

– з природою та природними явищами: grüne Weihnachten „Різдво без 

снігу‟, weiße Weihnachten „Різдво зі снігом‟, weiße Ostern „Великдень зі снігом‟, 

der weiße Sport „зимовий спорт‟; „теніс‟, der weiße Tod „смерть у горах (від 

лавини, серед льоду і снігу)‟;  

– з расовою приналежністю: der Rothaut „північноамериканський 

індіанець‟, der Schwarzafrikaner „виходець з Африки‟, die gelbe Rasse  „китайці‟, 

der weiße Mann  „представник європеоїдної раси‟; 

– з поняттями та явищами природничих наук, наприклад, der Rotfuchs  

„лисиця‟, das Rotkraut „червонокачанна капуста‟, das Rotholz „червоне дерево‟, 

das Rotwild „червона дичина‟, das Gelbkörperhormon „жіночий гормон‟, der 

Gelbrost „іржа‟, die Gelbrübe „морква‟, die Blaubeere „чорниця‟, die Weißblütigkeit 

„лейкоцит‟, der Weißfuchs „песець‟, das Weißei „білок‟, das Grautier  „осел‟; 
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– з офіційною документацією, наприклад, das Rotbuch „Червона Книга‟, das 

Blaubuch „Британське урядове видання‟, das Schwarzbuch „Чорна книга‟, das 

Graubuch „Сіра книга‟, ein blauer Brief „лист про звільнення‟; 

– із зовнішністю, а саме, der Rotkopf „рудий‟, braungebrannt „засмаглий‟, 

braunhaarig „шатен‟, der Graukopf ‘старий‟, der Graubart „старина‟; 

– з позначенням території та її характеристики, зокрема, das Rotlichtviertel 

„район червоних ліхтарів‟, die Grünzone „зелена зона‟, das Grünfutter  „пасовище‟, 

der Grüngürtel „пояс зелених насаджень‟, das Grünland „пасовища; трав'янистий 

ґрунт‟, der Schwarzmarkt „чорний ринок‟, der Weißwurstäquator „північний кордон 

Баварії чи південної Німеччини‟, die Grauzone „сіра зона‟, die grüne Grenze 

„державний кордон, що проходить природними межами‟, die grünen Lungen  

„зелені насадження у місті‟; 

– із певними сигналами, а саме, das Rotlicht „сигнал заборони‟, das Gelblicht 

„застережливий сигнал‟, das grüne Licht „сигнал дозволу‟, die rote Karte  „червона 

картка‟, die gelbe Flagge „попередження про хворобу‟, die gelbe Karte zeigen 

„показувати жовту картку‟, grüne Welle „зелена хвиля‟, Blauer Peter „наказ всій 

команді повернутися на борт корабля‟, die weiße Fahne „прапор  капітуляції‟; 

– з державними та релігійними датами: der Gründonnerstag „страсний 

четвер‟, der Blaumontag „останній день карнавалу‟, Grüner Sonntag „Вербна 

неділя‟, der Grüne Donnerstag „чистий четвер‟, die schwarze Woche „страсний 

тиждень‟, sich etwas rot im Kalender anstreichen „підкреслити в календарі 

червоним‟, die grüne Hochzeit „день весілля‟, weißer Sonntag „перша неділя після 

Великодня‟, der Schwarze Freitag „чорна п'ятниця‟; 

– з офіційними організаціями: das Rote Kreuz „Червоний Хрест‟, der rote 

Halbmond  „Червоний Півмісяць‟, das Grünflächenamt ‘комунальне відомство, що 

володіє площею зелених насаджень‟, graue Schwestern „чернецьке співтовариство 

католицького жіночого ордена імені святої Єлизавети‟.  

Отже, зв'язок зі вторинними прототипами відбито у словах і 

словосполученнях, що називають реалії довкілля, суспільного чи політичного 

устрою в країні. Колороніми й фразеологізми з колористичним компонентом 

розвивають великий спектр конотативних особливостей і характеризують 

предмети та явища навколишнього світу як в позитивному плані, так і в 

негативному, що часто залежить від відтінку кольору. В основі семантики 

фразеологічних одиниць з колористичним компонентом лежить символіка 

кольору. У більшості випадків вони характеризують людину, її поведінку, 

діяльність і є засобом вираження менталітету нації, самобутності й 

світосприйняття. 

У третьому розділі «Функціонування колоронімів у публіцистичному 

тексті німецької мови» проаналізовано колороніми на матеріалі публіцистичних 

текстів з урахуванням їх слово- та фразотвірної деривації.  

Словотворча деривація колоронімів розглядається на рівні складних слів, 

які утворюються за такими основними моделями: Adj + S, Adj + Adj, Adj + V. За 

моделлю Adj + S утворюються композити з використанням усіх віднайдених  

колоронімів: das Rotholz, das Rotlichtviertel, das Gelbkreuz, der Gelbschnabel, der 
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Grünenabgeordnete, die Grünzone, der Gründonnerstag, der Blauhelm, die 

Blaujacke, das Blaumachen, die Schwarzarbeit, der Schwarzfahrer, der Schwarzbau, 

das Schwarzgeld, der Schwarzmarkt, das Schwarzbuch, die Weißwurst, das Weißöl, 

der Weißwurstäquator, das Braunhemd, der Graumarkt, der/das Graubereich, die 

Grauzone. 

Уживають також композити, утворені за моделлю Adj + V, у складі якої 

виявлено лише декілька колоронімів rot, gelb, blau, schwarz, weiß: rotsehen 

„шаленіти‟, gelbfallen „не вдаватися‟, blaumachen „прогулювати‟, schwarzfahren  

„їздити зайцем, без квитка‟, schwarzgehen „браконьєрити або нелегально 

переходити кордон‟, sich weißwaschen wollen „намагатися обілити (виправдати) 

себе‟, weißnähen „шити білизну‟. Інша група колірних композитів, утворена за 

моделлю Adj + Adj, поділяється на два види структурних варіантів: перший – 

композити, де колоронім виступає першим компонентом, другий – композити з 

другим компонентом-колоронімом.  

До першого структурного варіанту належать складні слова, які вживаються 

як у прямому, так і в переносному значенні: rotbärtig „рудобородий‟, rothaarig 

„рудоволосий‟, blauäugig „синьоокий, блакитноокий‟, weißblond „білявий‟, 

grauäugig „сіроокий‟. Прикладом переносного вживання є такі слова: rotwangig, 

rotbäckig „здоровий‟, rotnasig ‟червононосий (від сліз, холоду)‟, gelbreif „зрілий, 

стиглий‟, blaublütig „шляхетний‟. 

До другого, більш кількісно представленого варіанту належать композити, 

які позначають відтінки певних кольорів: naturrot „рудий від природи‟, 

himmelblau „синій, як небо‟, rauchblau „синій, як дим‟, marineblau „синій, як 

море‟, azurblau „синій, як лазурит‟, frühlingsgrün  „зелений, як весняна зелень‟, 

maigrün „зелений, як рослинність у травні‟, olivgrün „зелений, як оливки‟, 

minzgrün „зелений, як м'ята‟, moosgrün „зелений, як болото‟, rabenschwarz 

„чорний, як ворон‟, stahlgrau „сірий, як сталь‟, mausgrau „мишачий‟, zementgrau 

„сірий, як цемент‟, aschgrau „попелястий‟, nebelgrau „сірий, як туман‟, grafitgrau  

„сірий, як графіт‟, steingrau  „сірий, як камінь‟, schiefergrau „сірий, як шифер‟. 

Серед композитів із колористичним компонентом трапляються графічні 

варіанти. Особливість написання через дефіс властива колоронімам rot, gelb, 

grün, grau: Rotschopf-Community, Rotkäppchen-Sekt, Gelb-Chance, Gelb-Träger, die 

Grünen-Basis, Grünen-Ministerpräsident, Grünen-Kreisen, Grünen-Spitzenkandidat,  

der Grau-Import, die Graumarkt-Affäre. 

Активність колоронімів у процесах фразоутворення уможливила їх 

розподіл на п‟ять граматичних моделей : Adj + S, Adj + S + V, Präp + Adj + S + V, 

Adj + Konj + Adj + V, Adj + Konj + Adj + Präp + S + V, із яких найбільш поширені 

Adj + S, Präp + Adj + S, Adj + S + V. Виявлено, що фразеологічні одиниці, до 

складу яких входять усі досліджені колороніми, найчастіше утворюються за 

граматичною моделлю Adj + S: Rote Kaderschmiede „кузня кадрів прихильників 

лівих партій‟, die gelbe Gefahr „небезпека від китайської нації‟, grüne Abgeordnete 

„депутати партії «Зелених»‟, der blaue Planet „Земля‟, die schwarze Regierung 

„консервативний уряд‟, die schwarze Woche „страсний тиждень‟, das schwarze 

Gold „нафта‟. 
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Граматична модель Präp + S + V представлена такими фразеологічними 

одиницями: ins Blaue fahren, (eine Fahrt) ins Blaue machen „поїхати в невідоме 

досі місце‟, ins Blaue hinein reden „городити дурниці, молоти нісенітницю‟, ins 

Blaue vom Himmel reden „базікати, говорити даремно‟, ins Blaue schießen „зробити 

щось без мети‟, ins Blaue treffen „промахнутися, потрапити пальцем у небо‟. 

Фразеологічні одиниці, утворені за моделлю Adj + S + V містять 

колороніми rot, gelb, grün, schwarz: roten Kopf bekommen „почервоніти‟, grüne 

Produkte kaufen „купувати екологічно чисті продукти‟, ein blaues Wunder erben 

„пережити дуже неприємний сюрприз‟, schwarze Gedanken haben „мати похмурі 

думки‟. 

До граматичної моделі  Präp + Adj + S + V входять колороніми rot, grün, 

blau, schwarz: mit roten Ohren abziehen „соромитися‟, auf einen grünen Zweige 

kommen „мати успіх у житті‟, mit einem blauen Auge davonkommen „відбутися 

легким переляком‟, in die schwarzen Zahlen kommen „отримувати прибуток‟, unter 

dem grünen Rasen ruhen „вмерти‟, vom grünen Tisch aus entscheiden  „вирішувати 

що-небудь бюрократично‟, über grüne Seife reden „нерозумно й  незрозуміло 

висловлюватися‟. 

Фразеологізми, утворені за моделлю Adj + Konj + Adj + V, з колоронімами 

gelb, grün, blau: gelb und grün werden „розлютитися‟, grün und blau (vor Ärger) 

werden „сказитися‟, sich grün und gelb ärgern „лопатися від злості, бути дуже 

роздратованим‟, j-n blau und grün ärgern „злити, дратувати, розпалювати кого-

небудь‟, j-n blau und grün schlagen  „побити, відгамселити когось‟, j-m grün und 

blau vor den Augen werden „стало погано комусь‟. 

Граматична модель Adj + Konj + Adj + Präp + S + V, до складу якої входять 

колороніми grün, gelb, представлена такими прикладами: grün und gelb vor Neid 

werden „дуже заздрити‟, grün und gelb vom Ärger werden „сильно дратуватися‟, sich 

gelb und grün ärgern  „бути в нестямі, скаженіти‟, jmdm. wird es grün und gelb vor 

den Augen „втратити свідомість‟. 

Встановлено, що в публіцистиці трапляється вживання двох або трьох 

кольорів як атрибутів: die rot-grüne Rentenreform, rot-schwarze Jammer, rot-grüne 

Koalition, rot-grüne Regierung, rot-grüne Steuerreform, schwarz-gelbe Regierung, 

schwarz-gelben Koalition, schwarz-gelben Gesundheitsreform, schwarz-gelbe 

Freundschaft, schwarz-gelbes Bündnis, das Schwarz-Weiß-Schema, schwarz-gelb-

grünen Jamaika-Koalition, schwarz-gelbe Regierungslager, schwarz-grüne 

Landesregierung, der schwarz-grüne Senat. Таке використання колоронімів 

пов'язано з політичною діяльністю, а вживання їх для означення одного іменника 

свідчить про співпрацю різних політичних сил. 

Нерідко особливість вживання колоронімів у процесах слово- й 

фразоутворення пояснюється їх символічністю. Колоронім rot символізує кров, 

боротьбу, здоров'я, що відбито  у фразеологізмах, які вказують на емоційний стан 

людини, на політичну приналежність, наприклад, eine fliegende Rote (im Gesicht) 

„почервоніти від хвилювання‟; sich die Augen rot weinen „дуже плакати‟; bis über 

beide Ohren rot werden „почервоніти від сорому‟, rote Fahne „червоний прапор 

робітничого руху‟, rote Literatur „марксистська література‟, rote Socke „ліва 

партія‟.  
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Колоронім gelb сигналізує про хворобу, що зафіксовано в таких композитах 

і словосполученнях: gelbkrank „жовтий від хвороби‟, das gelbe Fiber „жовта 

лихоманка‟, jmdm. wird es grün und gelb vor den Augen „втратити свідомість‟. Як 

найяскравіший з усіх основних кольорів спектра, жовтий колір використовується 

для попередження: das Gelbkreuz „жовтий хрест‟, das Gelblicht „жовте світло‟, die 

gelbe Karte „жовта картка», die Gelbsperre „жовта заборона‟ (для футболістів), 

jmdm. die gelbe Karte zeigen „показувати жовту картку кому-небудь‟. 

Асоціація зеленого кольору з природою відобразилася на більшості 

фразеологізмів з колоронімом grün: bei Mutter Grün schlafen „ночувати під 

відкритим небом‟, auf der grünen Wiese „за містом, на незабудованій території‟, 

grüne Weihnachten „Різдво без снігу‟, die grüne Witwe „солом‟яна вдова‟, eine 

grüne Hand haben, einen grünen Daumen haben „мати хист до догляду за квітами й 

рослинами‟. Колоронім blau асоціюється з обманом, звідси й значна кількість 

фразеологізмів, що означає це поняття: blauer Dunst „обман‟, jmdm. blauen Dunst 

vormachen „обманювати, пускати пил в очі‟, das Blaue vom Himmel versprechen 

„обіцяти золоті гори‟, das Blaue vom Himmel herunterlügen, das Blaue vom Himmel 

schwatzen „розповідати небилиці, наговорити сім мішків гречаної вовни‟, ein 

blaues Wunder vormachen „розповідати небилиці‟, blau anlaufen lassen „обдурити‟.  

 Колоронім schwarz вживається для позначення нелегальності через 

асоціацію з темрявою, зокрема, der Schwarzfahrer „заєць, той, хто не платить за 

проїзд‟, die Schwarzarbeit „нелегальна, оплачувана, але офіційно не зареєстрована 

робота, за яку не платять податок‟, schwarzarbeiten, die Schwarzarbeit machen 

„нелегально працювати‟, schwarze Waren „нелегальні товари‟, schwarze Geschäfte 

„магазини, де реалізується нелегальний товар‟, schwarz über die Grenze gehen 

„нелегально переходити кордон‟, der Schwarze Markt „чорний ринок‟. 

 Колоронім braun асоціюється з часом націонал-соціалізму та явищами 

природи: eine braune Vergangenheit haben „про часи націонал-соціалізму‟, braune 

Uniform „форма націонал-соціалістів‟, braunes Hemd „націонал-соціалісти‟, die 

braune Epoche „період правління націонал-соціалістів‟, die braune Gesinnung  „про 

прихильників націонал-соціалістів‟, er war braun „він був націонал-соціалістом‟, 

brauner Zucker „палений цукор‟, an der Sonne braun brennen „засмагати на сонці‟, 

von der Sonne braun werden „засмагнути»‟, braun gebrannt „засмаглий‟. Колоронім 

weiß у фразеологізмах використовується для позначення позитивних явищ через 

свій символізм. Він, як правило, асоціюється з чистотою: ein weißes Blatt Papier 

„чистий аркуш паперу‟, weißes Papier „табула раса‟, ein weißer Fleck auf der 

Landkarte „недосліджений район, область на географічній карті‟. 

 Колоронім grau у складі фразеологізмів використовується для позначення 

одноманітності, песимістичного настрою, межі між легальністю та нелегальністю, 

що обумовлено асоціаціями з сірим кольором. Наприклад, асоціація з реалізована в 

таких словосполученнях: ein grauer Tag „сіренький день‟, grauе Tage „похмурі 

дні‟, die grauе Ferne „туманна [невідома] далечінь‟, der graue Alltag „сірі будні‟. 

Для позначення песимістичного настрою вживаються такі сталі звороти: das graue 

Einerlei des Alltags „сіра одноманітність повсякденного життя‟, alles grau in grau 

sehen (malen) „бачити все в похмурих тонах‟, das graue Elend kriegen [haben] 

„відчувати себе глибоко нещасним, бути у пригніченому настрої‟, das graue Elend 
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hat ihn überfallen „у нього песимістичний настрій‟, graue Zukunft „безпросвітне 

майбутнє‟, alles erschien grau „усе здається сірим‟.  

Позначення межі між легальністю та нелегальністю зафіксовано в таких 

словах і словосполученнях: grauer Markt „напівлегальний ринок‟, grauer Händler 

„людина, яка займається напівлегальним бізнесом‟, der Grauimport „товари, які 

провозяться у країну з заниженням тарифних платежів за рахунок недостовірного 

декларування‟, die Grauzone „напівлегальна зона‟, die Grauwaren „товари, ввезені 

у будь-яку країну нелегально з інших країн, у яких ціни нижчі, ніж у названій 

країні‟. 

Виявлено, що в публіцистичних текстах сталі звороти з колоронімами 

можуть набувати інших значень, ніж зафіксовані в лексикографічних джерелах. 

Наприклад, словосполучення з колоронімом weiß: das weiße Gold „біле золото‟ 

може вживатися для позначення різних предметів, що мають відповідний колір і 

цінність. У поданому нижче контексті цим словосполученням позначається сіль, 

знайдену в Гімалаях, цінність якої для людства ніби прирівнюється до золота: 

Woraus das „weiße Gold“ aus dem Himalaja tatsächlich besteht, können die 

Kristallsalz-Verfechter genauso wenig belegen wie seine wundersamen Wirkungen. 

Ernährungsexperten halten die Idee, die „84 Elemente“ – die dem Körper sowieso 

durch eine gesunde Ernährung zugeführt werden – über das Himalaja-Salz 

aufzunehmen, für völlig abwegig [Focus, 22. April, 2016]  

У наступному контексті словосполучення das weiße Gold вживається для 

позначення спаржі, овоча, який містить вітаміни, що прирівнюються цінністю до 

золота: Dieses Jahr müssen Feinschmecker leider mit höheren Preisen rechnen. In Baden 

wurde der erste Spargel schon Mitte März gestochen. Namen: "Kaiserliches Gemüse", 

"Weißes Gold", "essbares Elfenbein" – für wenige Lebensmittel finden sich so poetische 

Bezeichnungen wie für den Spargel [Focus, 4. September, 2016].  

 „Білим золотом‟ також називають Мейсенську порцеляну; у цьому випадку 

значення пов'язано з історією: йдеться про часи, коли порцеляна коштувала дуже 

дорого: Porzellan wurde außerhalb Chinas lange Zeit ausschließlich in Deutschland, in 

der Manufaktur Meißen hergestellt. Noch heute ist die Porzellanherstellung ein 

aufwendiger Prozess, bei dem es auch auf künstlerisches Geschick ankommt. Porzellan 

bezeichnet man auch als "Weißes Gold" – und das kommt nicht von ungefähr. Hannes 

Walter, Porzellanexperte: "Das Porzellan ist gerade in den Anfangsjahren eigentlich ja 

auch wertmäßig fast mit Gold aufgewogen worden" [Focus, 22. August, 2016].  

Розглянемо стійке словосполучення з колоронімом  blau. Фразеологізм ein 

Schuß ins Blaue має значення „невдача‟; „пальцем в небо‟. В іншому контексті 

фразеологізм ein Schuß ins Blaue уживається зі значенням „марність дії‟: 

Person: Das ist auch nur so ein Schuss ins Blaue. Auf einmal will sich ein Zeuge, 

lange nach seiner ersten Vernehmung, daran erinnern. Der Mantel ist bestimmt durch 

unzählige Polizeihände gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die alle 

Handschuhe trugen [Der Spiegel, 11. September, 2015]. 

Словосполучення schwarze Schafe у словнику має значення „паршива вівця‟, 

а в мовленні позначає злодійку, яка грабує клієнтів елітних торгових центрів на 

місці паркування, використовуючи пістолет: Die Bibel der Banditen. Auch unter 

http://www.focus.de/thema/gesunde-ernaehrung/
http://www.focus.de/thema/gold/
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Verkäufern gibt es schwarze Schafe Streng bewacht: Die Luxus-Einkaufszentren der 

Gruppe Iguatemi. Für die Diebinnen waren diese Einkäufe leichte Beute. Die 

Räuberinnen warteten auf die Frauen, während diese ihre Autos beluden. Mit der 

Pistole am Kopf mussten die Opfer alles hergeben – bis auf ihr Auto: Schmuck, 

Handtaschen und vor allem die Einkaufstüten [Die Zeit, 07. August, 2012]. 

Це словосполучення в іншому  контексті позначає «дитину, яку не 

люблять»: Ausgrenzung tut weh, besonders, wenn es in der eigenen Familie passiert. 

Das Leid, das ungeliebte Kind oder das schwarze Schaf zu sein, macht keineswegs an 

den Grenzen der Herkunftsfamilie halt, meist überschattet es das weitere Leben der 

Betroffenen, wirkt sich auf ihr Selbstwertgefühl und ihre Beziehungen aus.  

[Süddeutsche Zeitung, 30. Januar, 2016]. 

Що стосується сталого звороту ein Satz rote Ohren krigen, у складі якого є 

колоронім rot, то він фактично означає «отримати ляпас», а в публіцистичному 

тексті вживається для висловлення догани: 

Ein Satz rote Ohren für die SPD. 

          Für die SPD-Stadträte gibt's in der Gemeinderatssitzung am Dienstag eine Rüge 

von Oberbürgermeister Jörg Schmidt. Sie haben in einer öffentlichen Veranstaltung 

über bisher nur in nicht öffentlichen Sitzungen diskutierte Planungen für ein 

Familienhotel am westlichen Stadtrand geplaudert und damit etliche Vereine in helle 

Aufregung versetzt [Die Zeit, 3. Oktober, 2011]. 

Стійке словосполучення ein Schuß ins Schwarze у словнику має значення 

«влучити в ціль», тим часом у публіцистичному тексті цей фразеологізм було 

вжито для позначення вдалої манери гри: 

Schuss ins Schwarze.  

Im Rahmen der Niedersächsischen Musiktage spielt das Albert Schweitzer Oktett 

einen schwungvollen Opern-Mix ohne Stimmen, aber mit umso mehr Blech … [Die Zeit, 

22. Mai, 2015]. 

З урахуванням семантики й кількісного показника фразеологізми з 

колористичним компонентом  можна  об'єднати в шість тематичних груп: 

психологічний стан, політична прихильність, світогляд, діяльність, фізичний 

стан, фінанси. Тематичні групи колористичної лексики різні за кількісним 

складом (від десяти одиниць до кількох десятків), з яких тематична група 

«психологічний стан» виявилася кількісно найбільш представленою. Кожна група 

вирізняється складом колоронімів.  

Найбільша й семантично різнопланова тематична група «психологічний 

стан» включає всі колороніми й поділяється на дві підгрупи: «риси характеру» й 

«почуття». До підгрупи «риси характеру» належать сталі звороти з 

колоронімами grau, weiß, rot, schwarz, blau: graue Maus „скромна людина‟, die 

weiße Fahne hissen „проявити боягузтво‟, wie ein rotes Tuch (auf jmdn.) wirken 

„діяти зухвало‟, jmdm. das Schwarze unter den Nägeln „надмірно скупий‟, eine 

schwarze Seele haben „мати чорну душу‟, ein schwarzes Herz haben „мати черстве 

серце‟, ein schwarzes Gedanken haben „мати погані думки‟, einen schwarzen Plan 

haben „мати погані наміри, бути злим‟, jmdn. auf Rotglut bringen (jmdn. bis zur 

Weißglut bringen) „довести кого-небудь до сказу‟, jmdn. über den grünen Klee loben 

„когось дуже хвалити‟, jmdm. den schwarzen Peter zuschieben „наговорювати на 
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когось‟, das Blaue vom Himmel herunterlügen „обманювати‟, jmdm. das Blaue vom 

Himmel versprechen „обіцяти неможливе‟, blauer Dunst „обман‟. 

До підгрупи «почуття» можна віднести сталі звороти з колоронімами rot, 

grün, gelb, schwarz, weiß: sich die Augen rot weinen „дуже плакати‟, rote Augen haben 

„мати червоні очі від сліз‟, rot anlaufen „почервоніти від нервів‟, grün und gelb vom 

Ärger werden  „дуже дратуватися‟, einen roten Kopf bekommen „лютувати‟, jmdn. bis 

zur Weißglut bringen „довести кого-небудь до сказу‟, sich schwarz ärgern „дуже 

розсердитися‟, ein rotes Tuch für jmdn. sein „доводити до божевілля‟, die rote Welle 

kommt über jmdn. „спалахнути від гніву‟. 

Характерною рисою фразеологізмів тематичної групи «політична 

прихильність» є колірна символіка певної партії: grün „зелений‟ вказує, що в 

програмі партії особливе місце займає охорона природи й довкілля, rot 

„червоний‟ вказує на зв'язок із комуністичним, соціалістичним режимом. 

Наприклад, die grüne Alternative  „зелена альтернатива‟, rote Grütze im Kopf haben 

„комуніст, соціаліст‟, eine rote Socke (die Rote) „прихильник лівої політичної 

партії‟. 

 Для тематичної групи «світогляд» характерним є вживання трьох 

колоронімів schwarz, grau, rot. Для позначення погляду на життя (у більшості 

випадків негативного) уживаються такі фразеологізми: alles durch die rosarote 

Brille sehen „бачити все через рожеві окуляри‟, alles grau in grau malen, alles grau 

in grau sehen „песимістичний настрій‟, bei etw. alt und grau werden „бути в стресі‟, 

das graue Elend haben „відчувати себе глибоко нещасним‟. Для тематичної групи 

«діяльність» характерне вживання семи колоронімів schwarz, grün, gelb, blau, 

weiß, grau, rot. Ряд фразеологічних одиниць із колористичним компонентом 

відображають негативні вчинки, які можна розділити на підгрупи, що 

безпосередньо вказують на процес і які вже є результатом тієї чи тієї дії.  

Наприклад, процесуальними є такі фразеологічні одиниці: das Blaue vom 

Himmel herunter schwören „давати неправдиву клятву‟, Schwarzen Flecken auf der 

Weste haben, einen Makel auf der weißen Weste haben  „погано вчинити‟, jmdm. wird 

es ganz grün und blau vor Augen „когось дуже налякати‟, jmdm. nicht grün sein 

„погано ставитися до кого-небудь‟, jmdn. grün und gelb schlagen, jmdn. grün und 

blau schlagen „побити кого-небудь дуже жорстоко‟, jmdn. braun und blau schlagen 

„відлупцювати, дуже побити когось‟, jmdn. bis zum Weißbluten auspressen „занадто 

експлуатувати когось‟, den roten Hahn aufs Dach gesetzt bekommen „підпалити 

будинок‟. Результативність виявляється у сталих виразах: schwarze Flecken auf 

der Weste haben  „заплямувати свою репутацію‟, eine schwarze Tat „поганий 

вчинок‟, jmdn. schwarz machen „заплямувати чиюсь репутацію, очорнити будь-

кого‟, rot machen  „змусити когось почервоніти‟. 

У тематичній групі «фізичний стан» характеризувальними є колороніми 

schwarz, grün, gelb, blau, weiß, grau, rot. Фразеологізми цієї групи вказують на 

вікову характеристику або стан здоров‟я: ein grüner Junge  „молокосос‟, grün um 

die Nase sein „молодий, недосвідчений‟, noch das Gelbe um den Schnabel haben 

„жовтороте пташеня‟;  der schwarze Tod „чума‟, das gelbe Fieber „жовта 

лихоманка‟, Salz und Brot machen Wangen rot „бути здоровим‟, weiß wie die 
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gekalkte Wand „білий, як стіна‟, weiß wie Marmor „білий, як мармур‟, jmdm. wird es 

grün und gelb vor den Augen „втрачати свідомість‟. 

У тематичній  групі «фінанси» характерним є вживання трьох колоронімів 

rot, schwarz, grün: den schwarzen Peter haben, schwarz sein „не мати грошей‟, kein 

roter Heller „без грошей», das grüne Geld „долари‟, schwarze Kassen „офшори‟. 

Аналіз семантики переконує, що фразеологічні одиниці з колористичним 

компонентом у межах кожної тематичної групи зазвичай вступають у 

парадигматичні зв‟язки  (синонімічні й  антонімічні). Синонімічність може бути в 

межах варіантів фразеологізмів із застосуванням одного кольору або декількох. 

Прикладом вияву синонімії з застосуванням однієї колористичної одиниці є  

фразеологізми rot werden (rot anlaufen, rot anschwellen) „почервоніти‟, grün um die 

Nase sein (grün hinter den Ohren sein, grün hinter den Ohren haben) „бути молодим, 

недосвідченим‟, alles grau in grau malen (alles grau in grau sehen) „песимістичний 

настрій‟, schwarz sehen (etwas in den schwärzesten Farben sehen, alles durch die 

schwarze Brille sehen) „дивитися на все песимістично‟, den schwarzen Peter haben 

(schwarz sein) „не мати грошей‟, die weiße Fahne hissen (die weiße Fahne schwenken, 

die weiße Fahne zeigen) „капітулювати‟, das Blaue vom Himmel herunterlügen (blau 

reden; blau anlaufen lassen) „обманювати‟, blau sein blau werden (blau wie ein 

Veilchen sein, blau wie ein Eckhaus sein, blau wie eine Frostbeule sein, blau wie eine 

Strandhaubitze sein)„бути п‟яним‟, blaumachen (blauen Montag machen) „не ходити 

на роботу, прогулювати без причин‟. 

Синонімія представлена у фразеологізмах із колоронімами grau і schwarz: 

bei etw. alt und grau werden (in ein schwarzes Loch fallen) „бути в стресі, у 

депресії‟; колоронімами gelb, grün, schwarz, braun, blau:  jmdm. wird es schwarz vor 

den Augen (jmdm. wird es grün und gelb vor den Augen) «втрачати свідомість», 

jmdn. grün und gelb schlagen (jmdn. grün und blau schlagen, jmdn. braun und blau 

schlagen) „побити когось дуже жорстоко‟; колоронімами rot, schwarz: in den roten 

Zahlen liegen (den schwarzen Peter haben) „не мати грошей‟, jmdn. auf Rotglut 

bringen, jmdn. bis zur Weißglut bringen ‘довести когось до сказу‟. 

Антонімія фразеологізмів із колористичним компонентом ґрунтується  на  

протиставленні переносних значень. Таку антонімічність можна спостерегти у 

фразеологізмах, до складу яких входять колороніми weiß і rot: die weiße Fahne 

hissen ‟капітулювати‟ і wie ein rotes Tuch (auf jmdn.) wirken „діяти зухвало‟; grün, 

schwarz: jmdn. über den grünen Klee loben „кого-небудь дуже хвалити‟, jmdm. den 

schwarzen Peter zuschieben ‟наговорювати на когось‟; rot, grün: jmd. grünes Licht 

geben „давати дозвіл‟, jmd. rotes Licht geben „забороняти‟;  weiß, schwarz: eine 

weiße Weste haben „мати незаплямовану репутацію‟, schwarze Flecken auf der 

Weste haben „мати погану репутацію‟. 

 Отже, аналіз колористичних одиниць на матеріалі публіцистичного тексту 

показав, що лексико-фразеологічні деривати колоронімів характеризуються 

широким семантичним обсягом: вони позначають предмети, явища, стан, 

приналежність. Із них більшість  безпосередньо пов‟язана з людиною та  різними 

сферами її життєдіяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретичне узагальнення лінгвістичних 

положень стосовно поняття «колоронім». Етимологічний і семантичний підходи 

до вивчення колористичних одиниць сприяли комплексному аналізу мовного 

матеріалу й дозволили простежити динаміку семантики колоронімів, розглянути 

дериваційні та фразотвірні процеси за участі колористичних одиниць у німецькій 

мові. 

Особливість еволюції колоронімів німецької мови полягає у відсутності в 

них колірної ознаки на початковому етапі розвитку. Від початку існування майже 

всі  кольори вживалися для позначення світла.  Жовтий та зелений кольори як 

окремі ділянки спектра не розрізнялися, що пояснюється відсутністю життєвої 

необхідності в цьому на ранніх етапах розвитку німецької мови. До XI століття 

колоронім blau вживався для позначення світла й співвідносився з жовтим, 

червоно-жовтим і білавим кольорами. Білий, сірий та коричневий асоціювалися зі 

здатністю предметів із таким кольором світитися, виблискувати. Лише червоний 

колір (rot), та чорний (schwarz) мали стабільну колірну ознаку, що виокремлює їх 

серед інших і дозволяє віднести до найдавніших кольорів. 

Аналіз семантичної структури колоронімів показав, що пряма номінація 

колоронімів зумовлена асоціаціями з реаліями довкілля. В основу вторинної 

номінації за участю назви кольору покладено асоціативний характер людського 

мислення. У процесах вторинної номінації асоціації встановлюються за 

подібністю або суміжністю між деякими властивостями елементів позамовного 

ряду і властивостями нового позначуваного. Асоціативні ознаки, які виникають у 

процесі вторинної номінації, відповідають компонентам переосмислювального 

значення, а також співвідносяться з основними знаннями носіїв мови про певну 

реалію. Переосмислення значень у процесах вторинної номінації проходить 

згідно з логічною формою тропів (метафори, метонімії). Серед композитів, до 

складу яких входять колороніми, більшість – іменники, хоча трапляються інші 

частини мови (дієслова й прикметники). Високою словотвірною продуктивністю 

вирізняються колороніми schwarz, rot, weiß, grün.  

Колороніми можна віднести до лексем із високим потенціалом 

фразеологічної активності, що підтверджується кількістю сталих словосполучень 

із колористичним компонентом, які зазвичай віддзеркалюють людську діяльність 

та супроводжуються асоціативним сприйняттям людиною довкілля. Значення 

фразеологічних одиниць із колористичним компонентом не завжди збігається зі 

значенням, зафіксованим у лексикографічних джерелах, а в публіцистичному 

тексті залежить від контексту, який і визначає характер конотації (позитивної або 

негативної). Утім найчастіше вони мають негативний характер, що пояснюється 

стилістичними функціями фразеологізму в мові.  

Лексико-фразеологічні деривати колоронімів характеризуються широким 

семантичним обсягом, вони охоплюють не пов‟язані з кольором предмети, явища, 

стани, приналежність до чогось. Нерідко колороніми позначають поняття, 

пов‟язані з діяльністю людини, що уможливило виділення шести тематичних 

груп фразеологізмів із колористичним компонентом: психологічний стан, 
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політична прихильність, світогляд, діяльність, фінанси, фізичний стан. Кожна 

група вирізняється складом колоронімів і безпосередньо пов‟язана з 

асоціативним сприйняттям людиною певного кольору.  

Словосполучення з різними колористичними компонентами часто пов‟язані 

парадигматичними зв‟язками, але найчастіше трапляються синонімічні й 

антонімічні відношення між фразеологічними одиницями з колоронімами. 

Синонімічність фразеологічних одиниць може бути в межах варіантів 

фразеологізмів із використанням одного кольору або кількох. Антонімічність 

фразеологічних одиниць з колористичним компонентом ґрунтується на їх 

протиставленні, по-перше, у прямому значенні, зокрема schwarz і weiβ, де 

протиставлення ґрунтується на ступені освітленості: темний і світлий. По-друге, 

у переносному значенні: rot «стиглий» і grün «нестиглий». Синонімічних 

фразеологізмів із колористичним компонентом порівняно більше. 

Перспективи подальших розвідок вбачаємо в дослідженні колоронімів у 

германських і романських мовах у зіставному аспекті 
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АНОТАЦІЯ 

 

Ніколаєва Н. М. Функціонування колоронімів у сучасному 

німецькомовному публіцистичному тексті. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет. – Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню колоронімів та їх 

лексико-фразеологічних дериватів у німецькій мові. Розглянуто основні терміни 

відносно поняття «колоронім». Деталізовано етимологічний та семантичний 

аспекти колоронімів німецької мови.  

Виявлено особливості вживання колоронімів та їх лексико-фразеологічних 

дериватів у сучасній німецькій мові. Особлива увага приділяється семантиці 

композитів із колористичним компонентом. Встановлено, що колороніми часто 

вживаються у складі фразеологічних одиниць (субстантивних і дієслівних) і 

характеризують певний предмет або явище експресивно та оцінно.  

З‟ясовано, що колороніми та їх лексико-фразеологічні деривати 

вживаються для відображення всіх сфер людського життя і втілюють 

асоціативний досвід народу. У зв‟язку з цим визначено шість тематичних груп, до 

яких належать колороніми та їх лексико-фразеологічні деривати: психологічний 

стан, політична прихильність, світогляд, діяльність, фінанси, фізичний стан. 

Належність колороніма до певної групи залежить від його асоціаційного 

сприйняття людиною.  

Ключові слова: колір, колоронім, денотативне значення, конотативне 

значення, фразеологічна одиниця, композит, деривація, публіцистичний текст. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Николаева Н. Н. Функционирование колоронимов в современном 

немецкоязычном публицистическом тексте. – Рукопись. 
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Диссертация на соискание научной степени кандидата филологических 

наук по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский 

национальный университет. – Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена комплексному исследованию колоронимов и их 

лексико-фразеологических дериватов в немецком языке. Рассмотрено основные 

термины относительно понятия «колороним». Детально раскрыто 

этимологический и семантический аспекты колоронимов немецкого языка. 

Выявлено  особенности употребления колоронимов и их лексико-

фразеологических дериватов в современном немецком языке. В научной работе 

особенное внимание уделяется семантике композитов с колористическим 

компонентом. Определено, что колоронимы часто употребляються в составе 

фразеологических единиц (субстантивних и глагольных) и характеризуют 

определѐнный предмет или явление экспрессивно и оценночно. 

Выяснено, что представляя собой ассоциативный опыт народа, колоронимы 

и их лексико-фразеологические дериваты употребляються для отображения всех 

сфер человеческой жизни. В святи с этим виявлено шесть тематических групп, к 

которым относятся колоронимы и их лексико-фразеологические дериваты: 

Психологическое состояние, Политическая принадлежность, Мировоззрение, 

Деятельность, Финансы, Физическое состояние. Принадлежность колоронима 

до определѐнной группы зависит от его ассоциативного восприятия человеком. 

Ключевые слова: цвет, колороним, денотативное значение, коннотативное 

значение, фразеологическая единица, композит, деривація, публицистический 

текст. 

 

SUMMARY 

 

Nikolaeva N. M. Functioning of Coloronyms in Modern German Publicistic 

Text. – Manuscript. 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhya National University. – Zaporizhzhya, 2018. 

Dissertation represents complex analysis of the use of coloronyms and their 

lexical and phraseological derivatives in the German journalistic text. The theoretical 

and methodological basis of the research of coloronyms is defined. Analyzed in the 

research are basic approaches to the concept of coloronyms. In the dissertation the 

coloronyms and their lexical-phraseological derivatives in etymological and semantic 

aspects have been looked into. 

The coloronyms in the texts of German journalistic texts were analyzed. In our 

paper, special attention is paid to the composites with a coloristic component, the 

majority of them being nouns, verbs and adjectives which there are also in modern 

journalistic texts. Сoloronyms are often function as components of phraseological 

units (nominal and verbal), and positive or negative valuation of phraseological unit 

depends on the coloristic component included in it, which in turn is based on the 

associative experience of a person. It is determined that set expressions with the 

coloristic nominations can be divided into seven grammatical models, among which the 

most popular are the following: «adj + n», «prep + adj + n», «adj + n + v».  
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It has been found out that coloronyms, their lexical and phraseological 

derivatives that imply the associative experience of the people, are used to reflect all 

spheres of human life. As a result, six thematic groups of coloronyms and their lexical 

and phraseological derivatives have been singled out: Finance, Political affiliation, 

World outlook, Psychological state, Activity, Physical state. The choice of the 

coloronyms in the above groups depends on its associative perception of a person. 

Each thematic group is characterized by certain coloronyms, which is explained 

by specifics of the sphere referred and corresponding associations. Set expressions with 

the basic coloristic components are created due to the application of metaphoric and 

metonymic mechanisms. 

Key words: color, coloronym, denotative meaning, connotative meaning, 

phraseological unit, composite, derivation, journalistic text.
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