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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Реферована праця присвячена дослідженню лексико-семантичних 
особливостей колоративів у німецькій мові та виявленню закономірностей і 
особливостей вживання лексем на позначення кольору у творчості В. Борхетра. 

Лексичні одиниці на позначення кольору неодноразово були об’єктом 
лінгвістичних досліджень у різних аспектах: механізми виникнення колірного 
лексикону як такого, аналіз колірного лексикону різних мов у порівняльному 
аспекті, вивчення історії їх розвитку в різних мовах світу; було здійснено 
спроби укладання класифікацій кольороназв різних рівнів згідно з результатами 
психофізіологічних досліджень механізмів номінації кольорового континууму 
носіями різних мов; досліджено етимологію колірної лексики (Н. Бахіліна) та її 
значеннєву евлюцію в діахронії; розглянуто лексико-семантичні функції 
кольоропозначень, систематизовано аспекти колірного символізму, а також 
досліджено особливості функціювання кольоропозначень у художньому тексті 
та дискурсі, типологія кольоропозначень (А. Брагіна, А. Василевич, С. 
Іваненко, В. Москович, Р. Фрумкіна та ін.); розроблено різноманітні 
класифікації позначень кольору, проведено зіставний аналіз лексико-
семантичних мікросистем кольору різних мов, досліджено їх синтагматику, 
парадигматику та епідигматику (Т. Венкель, Н.  Голубєц, С. Кантемір, 
В. Кульпіна, В. Кушнерик, О. Огуй).  

Дослідженнями кольоропозначень у західному мовознавстві у різних 
аспектах займалися С. Бартель, Т. Бернгарт, П. Кей, Г. Конклін, І. Девіз, 
Г. Корбет, М. Дурбін, Е. Гайдер, Б.Заудерс, А. Вежбицька та інші. 

У сучасній лінгвістиці на основі досліджень позначень кольору 
сформувалися такі напрямки як «лінгвістика кольору» та «лінгвоколірна 
картина світу». У дослідженнях мовної картини світу особливу увагу звернено 
на визначення місця кольоропозначень у загальномовній і авторській картинах 
світу (Р. Алімпієва, А. Василевич, В. Гак, С. Григорук, В. Кульпіна, 
С. Носовець та ін.). Безперечний інтерес становить аналіз функціювання 
кольороназв у художніх текстах (Т. Губарева, Л. Іванова, В. Маслова, 
С. Носовець, С.  Григорук, І. Чумак-Жунь, Т. Ященко та ін.). 

Актуальність дослідження зумовлена інтересом до вивчення колірної 
картини світу у творчості німецького письменника В. Борхерта як елемента 
його індивідуально-авторської картини світу і, відповідно, фрагменту мовної 
картини світу, що слугує основою для узагальнень щодо розвитку лексико-
семантичної системи кольороназв німецької мови періоду 40-х років ХХ 
століття – одного з визначальних етапів в історії становлення літературної та 
мовної традиції тогочасної Німеччини. 

На формування авторської картини світу та вибір автором мовних засобів 
для її вираження у художньому дискурсі впливає низка об'єктивних і 
суб'єктивних чинників. До об'єктивних факторів зазвичай зараховують 
соціально-політичні реалії суспільства, наявність певних характерних напрямів 
у літературі та мистецтві, безпосереднє оточення, в якому перебуває автор, його 
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можливості доступу до джерел інформації, освітньо-культурний рівень автора 
та деякі інші. До суб'єктивних факторів належать рівень сформованості 
світогляду і переконань митця, особливості його психотипу, вдачі, характеру. 
Саме психологічні риси письменника дослідники вважають одним з 
найважливіших чинників, який сприяє індивідуалізації його творчої манери 
(Л. Виготський, Г. Винокур,  А. Леонтьєв, Г. Миронова, Е. Мостепаненко).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в межах комплексної міжкафедральної наукової теми 
факультету іноземної філології Запорізького національного університету 
«Когнітивнокомунікативні та лінгвокульторологічні параметри дослідження 
мовних одиниць».  

Мета дисертаційної роботи – визначити лексико-семантичні особливості 
колоративів у німецькій мові та виявити закономірності й особливості 
вживання позначень кольору у творчості В. Борхерта як основного 
представника групи молодих німецьких письменників нової формації, що 
склалася в Німеччині перших повоєнних років (40-х років ХХ  ст.). 

Досягнення поставленої мети зумовлює реалізацію таких  завдань: 
- визначити особливості естетичної актуалізації та функціонування 

колірної лексики в контексті мовної картини світу; виявити основні підходи до 
вивчення колірної картини світу та колоративної лексики в лінгвістиці. 

- проаналізувати теоретичні засади аналізу колірної лексики і символіки 
кольору та встановити узуальні, стилістичні та ідіостильові особливості 
репрезентації колірної картини світу в короткій прозі В. Борхерта на основі 
дослідження колірного складника художнього вокабуляру автора. 

- на основі укладеного в результаті суцільної вибірки з творів В. Борхерта 
корпусу лексичних одиниць (далі – ЛО) на позначення кольору проаналізувати 
кількісний та якісний склад досліджуваного лексичного масиву і виявити 
особливості використання автором колоративів з переважним акцентом на 
семантичних змінах, які при цьому відбуваються. 

- виявити ознаки та основні тенденції у вживанні автором власних 
«колірних неологізмів» і дослідити специфічний авторський художній прийом 
«колірної антитези»,  репрезентований у короткій прозі В. Борхерта. 

- з метою виявлення авторських особливостей уживання 
кольоропозначень, здійснити порівняльний аналіз епідигматичних 
характеристик кольороназв, зафіксованих у тлумачних словниках німецької 
мови та колоративів короткої прози В. Борхерта. 

Об'єктом дослідження є лексико-семантичне поле колоративів у 
короткій прозі В. Борхерта.  

Предметом дисертаційного дослідження є семантико-стилістичні та 
символічні характеристики назв кольорів, які функціонують у творах 
В. Борхерта. 

Матеріалом дослідження слугував корпус лексичних одиниць (далі ЛО) 
на позначення кольору, укладений на основі суцільної вибірки з прозових 
творів (57 оповідань) В. Борхерта. Усього проаналізовано 322 лексеми, які 
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реалізуються у 2730-ти художніх контекстах. Узуальні значення, етимологію їх 
походження та символізм досліджуваних колоронімів встановлено за 
тлумачними та етимологічними словниками німецької мови. 

Теоретико-методологічною основою слугують фундаментальні 
дослідження в галузі кольористики (А. Василевич, В. Москович, Р. Фрумкіна, 
Р. Алімпієва, Н. Бахіліна, Н. Мак-Найл, Б. Берлін, П. Кей Мак-Даніель та ін.); 
лексикології та семантики (Л. Васильєв, А. Уфімцева, О. Кубрякова, 
Д. Шмельов та ін.); а також лінгвокульторогічні дослідження (В. Маслова, 
С. Тер-Минасова, А. Брагіна та ін.) із застосуванням описового методу (а саме: 
прийом спостереження, який дозволив подати способи вираження і особливості 
вживання кольороназв); метод польового моделювання сприяв аналізу 
колористичної лексики з урахуванням польової структуризації та моделювання 
лексико-семантичних груп кольору в авторській картині світу В. Борхерта; 
метод контекстного аналізу, орієнтований на виявлення естетико-змістових 
функцій мовних одиниць у художньому тексті; метод компонентного аналізу 
(дослідження кольороназв і їх семного складу в загальномовній картині світу), 
рівень якого був визначений метою і завданнями дисертаційного дослідження; 
статистичні методи; логіко-інтуїтивний метод, метод зіставного аналізу. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження визначається матеріалом 
дослідження та аспектами його вивчення: уперше проведено системний аналіз 
колоративів у творчості В. Борхерта; окреслено лексико-семантичні групи 
лексичних одиниць (далі ЛО) на позначення кольорів, використаних автором; 
простежено й досліджено динаміку семантичних змін у кольороназвах, що 
функціонують у художньому дискурсі В. Борхерта; виявлено нові тенденції у 
колірному символізмі та окреслено особливості авторського художнього 
прийому («колірна антитеза»), які притаманні саме В. Борхерту; виявлено 
зв’язок зазначених особливостей добору автором колірної лексики з 
характеристиками психологічного типу автора, його безпосереднього оточення 
та впливу об’єктивних чинників на його творчість.  

Теоретичне значення проведеної наукової розвідки полягає в тому, що 
отримані результати уможливлюють визначення семантичного й 
прагматичного потенціалу ЛО на позначення кольору в німецькій мові, 
встановити механізми та тенденції змін у семантичній структурі слів. 
Синхронічне дослідження колірної картини світу В. Борхерта як 
основоположника і найяскравішого представника нової літературної течії 
письменників Німеччини перших років після завершення Другої світової війни 
є базою для аналізу семантики кольороназв, напрямків розвитку цієї лексико-
семантичної мікросистеми в плані появи нових переносних і символічних 
значень у діахронії, а також закладає основи для поглибленого вивчення 
особливостей індивідуальної авторської картини світу окремих авторів з 
опорою на психотип автора та його об’єктивне оточення. 

Практичне значення роботи полягає у тому, що матеріали і результати 
дисертаційного дослідження можуть бути використані в курсі лексикології, 
стилістики німецької мови, культури мовлення, а також у підготовці спецкурсів 
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з літературознавства та історії німецької літератури ХХ століття, а також при 
розробці спецсемінарів, присвячених лінгвістичному аналізові художнього 
тексту та дослідженню індивідуально-авторських особливостей мови 
письменників. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
висвітлено в доповідях на міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях, а саме: ХХV міжнародна науково-практична конференція 
Асоціації українських германістів (Чернівці, 2017); «Актуальні проблеми 
романо-германської філології та прикладної лінгвістики» (Чернівці, 2017); 
«Мова та мовлення: лінгвокультурологічний, комунікативний та дидактичний 
аспекти» (м. Кам’янець-Подільський, 2019);  «Wissenschaftliche Ergebnisse und 
Errungenschaften:2020» (Мюнхен, 2020). 

Основні результати дослідження викладено в дев’яти  одноосібних 
публікаціях, із них п’ять статей – у фахових виданнях, одна стаття – у 
періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації 
економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу (Румунія), 
одна публікація у колективній зарубіжній монографії (Польща) та дві публікації 
у нефахових виданнях. Загальний обсяг публікацій складає 4,6 друк. арк. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій двома мовами 
(українською та англійською), списку опублікованих праць за темою 
дисертації, переліку умовних скорочень, вступу,  трьох  розділів  із висновками  
до  кожного  з  них,  загальних  висновків,  списку  використаних наукових 
джерел (287 позиції) та трьох додатків. Загальний обсяг роботи 211 сторінок  
(основного  тексту 175 сторінок). 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми дисертації; 

сформульовано мету та завдання; визначено об’єкт, предмет і методи 
дослідження; розкрито наукову новизну; висвітлено теоретичну та практичну 
значущість отриманих результатів; наведено відомості про структуру роботи й 
апробацію отриманих результатів дослідження. 

У першому розділі роботи «Індивідуально-авторська картина світу як 
елемент глобального образу світу» охарактеризовано колірну картину світу у 
творчості німецького письменника В. Борхерта як органічний складник його 
індивідуально-авторської картини світу, на формування якої мали вплив 
історичні події доби творчості, біографічні фактори та інші екстралінгвальні 
чинники, що дає підстави вести мову про узагальнені тенденції розвитку 
лексико-семантичної системи кольороназв німецької мови періоду 40-х років 
ХХ століття, що є визначальним етапом в історії становлення літературної та 
мовної традиції тогочасної Німеччини. У результаті дослідження визначено 
особливості естетичної актуалізації та функціонування колірної лексики в 
контексті мовної картини світу; виявлено основні підходи до вивчення колірної 
картини світу та колоративної лексики в лінгвістиці. 
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Проблема відображення у свідомості носія мови цілісної картини світу, 
що фіксується мовою, є однією з найважливіших проблем когнітивної 
лінгвістики. Мовна картина світу формує у мовця певний образ, який не є 
дзеркальним відображенням світу; це певне бачення і конструювання світу у 
відповідності до логіки світосприйняття та світорозуміння.  

Навколишній світ людини представлений  у лексичному складі мови: 
лексика мови є людським досвідом усвідомлення природи, відносин, що 
складаються у суспільстві, власної розумової діяльності в узагальненому 
вигляді.  

Дійсність спроєктована на семантику природної мови, у зв’язку з чим 
отримана мовна картина світу відрізняється від світу дійсності. Це можна 
пояснити, по-перше, специфічними особливостями людського організму. По-
друге, одну і ту ж ситуацію носій мови може описувати по-різному. Вихідний 
набір параметрів ситуації (або відповідних їм семантичних ознак) при цьому 
залишається одним і тим жe, проте на деяких із цих параметрів акцентується 
увага, а деякі залишаються поза увагою.  

Мовна картина світу відрізняється від світу дійсності відповідно до 
специфіки конкретної культури яку презентує певна мова.  

Численною є кількість індивідуальних особливостей, які не притаманні 
усім представникам певної лінгвокультури, які втілюють індивідуальні картини 
світу письменників, так звані індивідуально-авторські картини світу. Авторська 
картина світу фіксує, передовсім, унікальність творчого суб’єкта: її 
індивідуально-особистісний складник визначає суть тексту як витвору 
словесного мистецтва та як естетичної події.  

Колір варто усвідомлювати відповідно до: 1) гами „природніх” кольорів; 
2) психології сприйняття кольорів конкретним соціумом; 3) художньої системи, 
що діє або формується. Колір відображає „об’єктивність”, „суб’єктивність” та 
внутрішньо-системну організацію тексту, тобто колір постає певною схемою, 
кожен елемент якої пов’язаний з багатьма елементами відтінків та інших 
кольорів, що їх автор використовує у власній творчій палітрі тексту. 

Символічна потреба у кольорі не є абсолютною на відміну від обмежених 
форм та простору, від композиції, підпорядкованих суворим законам 
зображення та вірогідності, адже, маючи варіативну сферу використання, колір 
характеризується значною свободою та авторським бажанням. Колірна гама 
обмежена відносинами з безмежними варіантами зображення оточуючого світу 
та визнанням як сфери суб’єктивного: примхи, смаку, звернення до 
повсякденного життя персонажів, соціуму, дійсності тощо. 

Гра кольорів у тексті підпорядковується історичній необхідності, 
внутрішнім правилам тексту, й ілюструє до певної міри настрої й наміри 
письменника у мить творення художнього полотна тексту. Адже колір є 
елементом художнього бачення дійсності автором.  

Завдяки кольорам та їхнім репрезентантам у тексті – коло ремам – автор 
відступає від традиційного репрезентативного, ідеологічного, символічного 
коду, який він усвідомлює та уникає примусу оповідної норми й перспективи, 
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здійснює новаторський підхід у зображені оточуючої його дійсності. У палітру 
тексту у такий спосіб вводиться новий план, новаторський, який завдяки 
експресії пожвавлює мову автора та оживлює зображення персонажів 
художнього тексту. 

Феномен кольору є предметом вивчення багатьох фундаментальних наук 
та складником багатьох видів мистецтва. З точки зору психології колірні 
відчуття – це одна із специфічних реакцій ока та мозку на частотні світлові 
коливання. Колірні моделі, що створюються правою та лівою півкулями мозку, 
не збігаються – півкулі віддають перевагу різним частинам спектру й видають 
принципово відмінні результати:1) права півкуля від природи орієнтована на 
довгохвильову частину спектра (червоний) і видає колірну картину, пов’язану з 
чуттєвим сприйняттям; 2) ліва півкуля орієнтована на середньохвильову 
ділянку спектра (синій) і видає картину, пов’язану з понятійним комплексом. 

Парадокс кольору полягає у тому, що колір володіє потенціалом 
логічного та чуттєво-образного способів пізнання світу. Ця характеристика 
кольору важлива для філософії, тому що колір у цьому випадку можна 
розглядати як переклад невербального (чуттєво-образного мислення) на рівень 
вербального. Крім того, психологи пов’язують колір з емоціями людини: у 
кожної емоції своє визначене місце у колірному просторі, тобто кожна емоція 
відповідає певному кольору, а кожний колір викликає відповідні емоції. 

У лінгвістиці важливо зважити і на те, що кольороназва сама по собі 
емоційно забарвлена, тобто, вона не просто відтворює колір, але й має на меті 
виразити ставлення індивіда до певного кольору.  

Колір може бути виражений експліцитно (шляхом прямого називання 
кольору чи ознаки за кольором) та імпліцитно (шляхом називання предмета, 
колірна ознака якого традиційно закріплена в культурі та мові). 

Колір є однією із констант чи одним із принципів культури, який може 
слугувати своєрідною моделлю розвитку, що відображає шляхи формування, 
освоєння, закріплення в культурній пам’яті не лише загальних, але й 
національно маркованих, культурно-значущих лексико-семантичних груп. 
Багато явищ культури не можуть бути зрозумілі без урахування значення 
кольору. 

Картина світу конкретного автора істотно відрізняється від об'єктивного 
опису властивостей, предметів, явищ, від наукових уявлень про них, бо вона є 
суб'єктивним образом об'єктивного світу. Це образ світу, сконструйований 
крізь призму свідомості та мови письменника, результат його духовної 
активності. Автор визначає задум, структуру твору, систему образів, мовні 
засоби, символіку тощо. Отож, віддаючи перевагу тому чи тому фрагменту 
дійсності, пропонуючи власну оцінку, описуючи все це спеціально відібраними 
словами, автор вводить читача у свою творчу майстерню, запрошуючи його до 
співтворчості. У літературного тексту, при всій його багатоплановості і 
багатомірності, є об'єктивний художньо-смисловий центр, на який автор 
спрямовує увагу читача всіма доступними йому способами, самим твором, 
усією його багаторівневою структурою.  
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На формування авторської картини світу та вибір автором мовних засобів 
для її передачі впливає низка об'єктивних і суб'єктивних чинників. До 
об'єктивних факторів зараховуємо соціально-політичні умови, загальні 
тенденції, напрями, течії у літературі та мистецтві, безпосереднє оточення, в 
якому перебуває автор, його можливості доступу до джерел інформації та деякі 
інші. До суб'єктивних факторів уналежнено рівень інтелектуальності, 
освіченості, морально-етичних переконань митця, а також соціальний статус, 
індивідуальні риси вдачі. Психологічні риси письменника є одним з 
найважливіших чинників, який сприяє індивідуалізації його творчої манери.  

Аналіз цих факторів дає підстави вважати, що індивідуальність картини 
світу В. Борхерта багато в чому зумовлена об’єктивною ситуацією 40-х років 
ХХ століття в Німеччині, яка справила визначальний вплив на індивідуально-
авторську картину світу письменника, а також на колірну картину світу і її 
елементів зокрема.  

Саме об’єктивні екстралінгвальні чинники сприяли оригінальному добору 
та особливому вживанню автором колоративів у його короткій прозі, про що 
свідчить переважне використання ахроматичного блоку кольороназв та одного-
двох хроматичних кольоропозначень на їх фоні, що можемо кваліфікувати як 
оригінальну авторську стилістичну техніку «яскравої плями», або колірної 
антитези, при якій відверто негативні символічні значення протиставляються 
позитивним. Історичні події досліджуваного періоду, безпосереднім учасником 
яких був В. Борхерт, стали основним чинником, що спонукав автора до 
створення власних колірних неологізмів, які дозволили йому якнайповніше 
виразити власні почуття та особисте світосприйняття. 

У другому розділі «Методологія та методи наукового дослідження» 
проаналізовано теоретичні засади аналізу колірної лексики й символіки кольору 
та встановлено узуальні, стилістичні й ідіостильові особливості репрезентації 
колірної картини світу в короткій прозі В. Борхерта, що стало основою 
цілісного аналізу колірного  складника художнього вокабуляру автора.  

Специфіка нашого наукового дослідження зумовила вибір наукових 
методів та методик, використання яких на різних етапах наукового пошуку 
дало змогу зібрати необхідний фактичний матеріал, опрацювати його належним 
чином, інтерпретувати результати обробки і зробити висновки. Оскільки метою 
дослідження було вивчення лексико-семантичних функції колоративів та 
особливості їх уживання у творчості відомого німецького письменника 
В. Борхерта, то набір наукових методів та методик повинен був забезпечити 
адекватне виконання кожної стадії дослідження. 

 На різних етапах виконання наукової роботи інтегративна методика 
включала різні методи наукового дослідження – як традиційні, так і новітні. На 
початковому етапі, який полягав у зборі та систематизації ілюстративного 
матеріалу, було застосовано переважно методи суцільної вибірки (повне 
опрацювання досліджуваних джерел та вибірка всіх ЛО на позначення кольору) 
та кількісного аналізу даних, що передбачає виокремлення лексико-
семантичних полів кольороназв у художньому словнику автора.  
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На основному етапі дослідження ми активно послуговувались описовим 
методом, суть якого – у систематизації та класифікуванні досліджуваних 
мовних одиниць.  Порівняльно-історичний метод та метод синхронічного 
опису став базою для з’ясування етимології кольорозапозичень та їхнього 
розвитку в німецькій мові, що уможливило об’єктивний аналіз значеннєвих 
змін кольороназв в ідіостилі В. Борхерта.  

Важливим етапом виконання дослідження було застосування методу 
зіставлення лінгвістичних та екстралінгвальних чинників, що виявилося  в 
аналізі семантичної структури авторських колірних неологізмів у художньому 
мовленні митця, поява була зумовлена саме екстралінгвальними  факторами: 
біографічними обставинами, життєвими подіями, оточенням тощо. Елементи 
структурно-семантичного та мотиваційного аналізу вибірки були використані 
з метою визначення всіх параметрів семантичної структури колірної лексики, 
що забезпечило достатню доказову базу для висновків щодо походження та 
використання автором ЛО на позначення кольору. Кількісні методи обробки 
фактичного матеріалу забезпечили об’єктивність висновкових положень. 

Було використано також метод контекстного аналізу, що орієнтований 
на виявлення естетико-змістових функцій мовних одиниць у художньому 
тексті; метод компонентного аналізу, рівень якого визначався метою і 
завданнями дисертаційного дослідження; статистичні методи та метод 
зіставного аналізу. 

У третьому розділі роботи «Індивідуальна колірна картина світу в 
короткій прозі Вольфганга Борхерта» проаналізовано фактичний матеріал та 
виявлено, що в індивідуально-авторській колірній картині світу В. Борхерта 
загальномовна лексико-семантична група кольору зазнає певної трансформації, 
поповнююється: 

- авторськими колірними неологізмами, які функціонують виключно у 
власному контекстному оточенні: наприклад, weltgrau, grauverrußt: „Er stand 
auf dem …nachtleeren Bahnsteig in der großen grauverrußten mondeinsamen Halle“ 
(„Bleib doch, Giraffe“) evelyngrün, bierflaschengrün, schnapsgrün: „Sing, Evelyn, 
sing mich zurück unters bierflaschengrüne Gras…, …sing mich in schnapsgrünen 
Rausch…Komm lieber Mai und mache das Gras wieder grün, so bierflaschengrün, so 
evelyngrün“ („Die lange lange Straße lang“);  strassenbahngelb: „Und davon 
wankt der Boden….Wankt so welthungrig und straßenbahngelb“ („Die lange lange 
Straße lang“); hoffnungsgrün:“…mit dem hoffnungsgrünen Pulver kann man mit 
einem Löfelchen voll 100 Millionen Menschen totmachen…“ („Die lange lange 
Straße lang“); schwarzgiftig: „Und überihnen brüllten Granatn und bissen 
schwarzgiftig kläffend in den Schnee“ („Vier Soldaten“)  lilagehungert: „…die 
rattigen Keller mit den lilagehungerten Kindern darin…“(„Das ist unser Manifest“); 

- індивідуально-авторськими відтінковими колоронімами, які часто 
втрачають колірний компонент значення (або просто позначають колірну 
реалію, яка не існує в дійсності): напр., graurot, blaurot: „Da krümmten sich zwei 
blaurote Striche im Barthaar: Meine Güte“ („Vier Soldaten“); weiβblau: „Da sagte 
er der Uhr leise ins weißblaue runde Gesicht: Jetzt, jetzt weiß ich, dass das Paradies 
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war“ („Die Küchenuhr“) schwarzgrün: „Dann sahen sie alle drei auf den 
schwarzgrünen Silberschick“ („Billbrook“), schwarzblau: „…und oben kreischte ein 
wütender Tod durch die Nacht. Schwarzblau zerriß er den Schnee“ („Vier Soldaten“).  

Дослідження підтвердило необхідність використання дистрибутивного і 
компонентного методів в аналізі індивідуальної картини світу, адже поза 
контекстом колірне значення частини назв визначити неможливо. Визначено 
роль авторських новотворів на позначення кольору в аспекті естетичної функції 
художнього мовлення. 

Встановлено та описано особливості функціонування позначень кольору 
у творчості В. Борхерта, а також  виявлено їхні асоціативно-смислові зв’язки в 
художньому тексті, проаналізовано сполучуваність кольороназв і роль 
контекстуальних зв’язків у значеннєвому навантаженні компонентів 
багатозначного слова на позначення кольору. 

Колірна гама, що нею послуговується автор у своєму творчому доробку, 
сприяє передачі найтонших настроїв самого письменника, додає об’ємності 
образам і художньої виразності, повноти й витонченості характеристикам 
реальності, що його оточувала.  

У прозі В. Борхерта переважають ахроматичні кольори, які символізують 
безнадійне, безрадісне, похмуре існування людей в умовах повного життєвого 
краху. Колірні епітети, порівняння, метафори в оповіданнях автора існують не 
тільки і не стільки заради краси форми, вони «живуть» і діють як окремий 
персонаж твору, даючи автору можливість більш повно й глибоко 
самовиразитися.  

Використання колірних лексичних одиниць у художньому тексті є 
особливим засобом висловлення не стільки думок чи поглядів, скільки почуттів 
та емоцій, і в палітрі колірної лексики митця можна відтворити образ самого 
письменника та його внутрішні стани й настрої.  

Колірний аналіз підкреслює стиль письменника, поетику його творінь, 
розкриває його смаки й уподобання, висвітлює особисті психологічні 
переживання автора та особливості його мовотворчості. Виконуючи в 
художньому тексті естетичну роль, колоративи  у поєднанні з особливостями 
авторського стилю є способом створення цілісного образу.  

Колороніми у художньому тексті можуть бути реалізовані в новому 
глибинному сенсі, якого вони набувають власне у даному тексті, тобто у 
конкретному художньому тексті відбувається прирощення нового змісту до 
основного понятійного значення слова. Це повною мірою стосується вживання 
позначень кольору в художній прозі В. Борхерта.  

Аналіз вибірки кольороназв із прози В. Борхерта показав, що 
характерною рисою відбору лексичних засобів на позначення кольору є саме 
прирощення нових значень до вже існуючих у тих чи тих кольороназв. 
Специфічною особливістю авторського художнього прийому письменника 
вважаємо вживання «колірних неологізмів» та «ефекту яскравої кольорової 
плями», яка протиставляється загальному фону твору і чітко вирізняється на 
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його загальному тлі, або іншими словами «колірна антитеза»: graue Mauern - 
ein unscheinbarer gelber Punkt („Die Hundeblume“).  

Ефекти, що їх досягнуто автором у кожному конкретному випадку  
«колірної антитези», є вражаючими, незалежно від того, у якому контексті вони 
використані –позитивному чи негативному: трамвай яскраво-жовтого кольору 
на загальному сірому фоні зруйнованого міста, на який так намагається 
встигнути лейтенант Фішер: „ Die Straße ist grau. Aber die Straßenbahn ist gelb. 
Ganz wunderhübsch gelb“ („Die lange lange Straße lang“) ; шарф яскраво-червоної 
барви Тіма на фоні суцільної безбарвності, безнадії жалюгідного існування 
волоцюг, «сірості»: „Oha, deinen schönen roten Schal“ (Die Krähnen fliegen 
abends nach Hause“); соковито-зелений острівець трави на тюремному подвір’ї, 
по якому щодня ходять по колу в’язні; квіточка кульбаби яскраво-жовтого 
кольору, яку щодня бачить із заґратованого вікна своєї камери «в’язень № 432»; 
яскрава червона пляма крові на брудній сірій бруківці або на сліпучо-білому 
снігу тощо – усі ці «кольорові плями» на загальному сірому, холодно-синьому 
чи  брудно-коричневому фонах виявляються настільки різкими, контрастними, 
що стилістичну значущість і силу цього прийому неможливо не відзначити. 

Художня своєрідність творів В. Борхерта визначається особливим 
світосприйняттям письменника, його індивідуальними переживаннями, 
викликаними періодом війни та післявоєнним часом, у який він жив і творив, 
особливою системою мовної реалізації його власного сприйняття дійсності. 
Вагоме місце у цій системі, безумовно, належить лексичним одиницям на 
позначення кольору, при чому в порівнянні з традиційною символікою кольору 
спостерігається суб’єктивний символічний потенціал у способі використання 
автором колоронімів. Так кольороназви grau/сірий, schwarz/чорний, 
rot/червоний, grün/зелений, gelb/жовтий можна вважати чи не основним 
елементом художнього відтворення дійсності в коротких оповіданнях В. 
Борхерта. Колір у творчості В. Борхерта – це не лише образотворчий засіб, це – 
форма національного та індивідуального самовираження автора. Потужні 
психоемоційні потенції кольору лягли в основу реалізації виразно-змістових 
намірів Борхерта-письменника, тому що вжиті у його творах кольороназви не 
просто викликають у читача переживання, які відповідають дійсному 
сприйняттю реальних ситуацій, але й членують художній простір, 
відображаючи тим самим істинний настрій автора. 

Дослідження доводить, що автор часто вживає кольороназви не лише в 
прямому, але й у переносному значенні, поряд із традиційними переносними 
значеннями, зафіксованими у більшості проаналізованих лексикографічних 
джерел.  

Прикметник rot – один із найбільш широко вживаних колірних 
прикметників у оповіданнях В. Борхерта.  Так, в оповіданні «Die Krähen fliegen 
abends nach Hause» кольороназва rot вживається автором 13 разів, виступаючи 
означенням до іменників шарф: „Ich hab ihr den Schal gegeben, den roten, weißt 
du“ (9 вживань), папір:“ein Stück rotes Papier“ (2), світло: „…dann stotterte eine 
Barkasse schaummäulig vorbei und ihr gespührtes Rotlicht verkrümelt sich zitternd in 
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der Hafendiesigkeit“ (1), імла (1). Однак, червоне світло («Rotlicht») від баркаса, 
яке надає імлі червоного забарвлення («Und das Gediese wurde rot für 
Sekunden…», дає надію на новий день та можливий початок нового щасливого 
життя. Оскільки автор писав свої твори у період війни та перші повоєнні роки, з 
огляду на відомий асоціативний маркер колореми rot – «колір крові», подібний 
вибір письменника цілком очевидний – палаючі зруйновані міста й села, 
кровопролиття в боях: „…die Waggons, die blutroten, da wurden unsere Väter 
laut..." («Im Mai, im Mai schrie der Kuckuck»); „… ein hässlicher roter Fleck» 
(«Die Katze war im Schnee erfroren»). Сема «війни» колореми rot у творах 
Борхерта тісно переплетена з двома іншими його семами, що зафіксовані в 
словниках, а саме – «вогонь» та «кров», а також символізує ще й смерть (на 
відміну від традиційного в таких випадках чорного кольору): „Und das Blut läuft 
in zwei breiten roten Streifen an seiner Hose runter, daß er von weitem aussieht wie 
ein General“ Ein fetter, blutiger General. («Draußen vor der Tür»). 

Колоронім blau творах В. Борхерта належить до гами «холодних» 
кольорів і символізує  «холод» або «хвороби»: “Noch nicht war etwas so weiss 
wie dieser Schnee. Er was beinah blau davon. Blaugrün”; “… zwei blaurote Striche 
im Barthaar”; “Ja, man zittert den ganzen Tag. Das kommt von der Kälte” („Vier 
Soldaten“) 

Прикметник кольору blau у сполученні з відтінковими прикметниками у 
В. Борхерта також вживається як «колір ночі»: «Und in den blaudunkeln Ecken 
warten die schwarzen Männer»; «… blauschwarzen Vorstadtfernen…» („Die lange 
lange Straße lang“). В «Hundeblume» blau символізує тверезу матеріальність та 
бюрократичну строгість: «Da explodierte ein Bellen um uns auf uns zu – ein 
heiseres Bellen von blauen Hunden mit Lederriemen um den Bauch». 

Колірний прикметник grau у творах В. Борхерта виконує роль загального 
фону. Це найуживаніший колірний прикметник у прозі цього автора. 
Асоціативними синонімами кольороназви сірий у В. Борхерта можна вважати 
сумний, нудний, безпросвітний, брудний: «Und Herr Fischer marschiert die graue 
Straße lang, die graue Straße lang, die graue Straße lang» („Die lange lange Straße 
lang). Саме з grau асоціюється в автора напівзруйноване портове місто, де, 
здається, не можливе життя взагалі: «Sie hocken im Verlorenen, krähengesichtig, 
grauschwarz übertraut und heisergekrächzt» („Die Krähen fliegen abends nach 
Hause“); життя у сірих тонах втрачає, «сірість» та «нереалізацію» духовного 
життя: «Weil Sie so eine hoffnungslos traurige Stimme haben. So grau und 
vollkommen trostlos. (…) Und was für ein griesgrämiges graues Gespenst. (…) Du 
graues repariertes nasses Gespenst» („Draußen vor der Tür“); «Friedhofsgras dachte 
das Gehirn. Gras? Gut, Gras, ja. Aber Friedhofsgras. Gras auf Gräbern. Ruinengras. 
Grausames, grässliches, gnädiches, graues Gras. (…) Friedhof ohne Friede mit 
graugrünem Gras …» („Billbrook“) 

Колороным grün у проаналізованих творах В. Борхерта найчастіше 
фіксується у значенні «той, що росте», «юний», «недосвідчений»: «… er hat ein 
schlimmes Bein, der Lausebengel, der grüne!»; у значенні  «життя, надія» «… aber 
doch grün und lebendig…» („Von draußen nach drüben“) 
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Прикметник gelb в оповіданнях В. Борхерта вживається як з позитивною, 
так і з негативною конотацією: В оповіданні «Die lange, lange Straße lang» 
лейтенант Фішер намагається наздогнати жовтий трамвай. Тут кольороназва 
gelb вжита автором одночасно і в денотативному, і в символічному значеннях. 
Ця кольороназва вживається автором в оповіданні 9 разів з позитивною 
конотацією, яка посилюється контекстним околом у вигляді епітетів gut та 
wunderschön («mit der guten gelben Straßenbahn», «ganz wunderschöngelb». Жовта 
квітка стає для нього бажаним, цінним об’єктом мрії: « Die Sehnsucht, etwas 
Lebendiges in der Zelle zu haben, wurde so mächtig in mir, dass die Blume, die 
schüchterne kleine Hundeblume für mich bald den Wert eines Menschen, einer 
heimlichen Gelieben bekam: Ich konnte nicht mehr ohne sie leben – da oben 
zwischen den toten Wänden» („Die Hundeblume“)  

Прикметник weiss у творах В. Борхерта часто символізує невинність, 
торжество та красу. Інше символічне значення прикметника weiss у прозі В. 
Борхерта – хворобливий стан. Тут ми знову бачимо колірний контраст, що є 
типовим художнім прийомом В. Борхерта: «O nein, Herr Oberst, o nein! In diesem 
Nächten, wi die Toten kommen, da ist er weiss und krank (…) So weiss, so krank, so 
rund. Nein, Herr Oberst, der Mond ist weiss in diesem Nächten, wo die Toten 
kommen, und ihr blutiges Gestöhn stinkt wie Katzendreck bis in den weissen kranken 
Mond» (“Draußen vor der Tür“) 

Як носій переважно негативної конотації, досить широко представлений у 
творах В. Борхерта прикметник schwarz.  Основним символічним значенням 
колореми schwarz є «журба», «жалоба», «смерть», «відчай». На відміну від 
сірого кольору, який В. Борхерт частіше використовує для опису повоєнної 
розрухи, чорний частіше передає психоемоційний стан персонажів, а саме, 
страх, спустошеність, самотність: «Wenn bloß die Nächte nicht waren. Jedes 
Geräusch ist ein Tier. Jeder Schatten ist schwarzer Mann. Nie wird man die Angst 
vor den schwarzen Männern los» („Die lange lange Straße lang“) 

Чорний у Борхерта сприймається як символ туги, ночі, темряви, що 
ілюструє таке висловлювання: «… und die Trauer, die schwarzlakige Lemure, 
kriecht in uns hoch, eisig einsam» ; вказує на смерть чи відхід від життя; Бекманн 
так описує небіжчиків: «Dann tauchen sie (die Toten) auf aus den Ozeanen, aus den 
Steppen und Strassen, aus den Wäldern kommen sie, aus Ruinen und Mooren, 
schwarzgefroren, grün, verwest» » (“Draußen vor der Tür“) 

Колоремою lila репрезентований у творах В. Борхерта фіолетовий колір, 
який також асоціюється з поняттям прохолодний, сприймається через поєднання 
синього з червоним забарвленням вигорілого шлаку з м’якою текстурою. Як і 
чорний, фіолетовий для В. Борхерта несе в собі негативну символіку, що 
пов’язана з кольором темряви, похмурості, ночі: «… das Violett hat alles 
verschluckt»(„Er hatte auch viel Ärger mit den Kriegen“).  Прикметники violett та 
lila у творах В. Борхерта вжиті виключно у негативних конотаціях. Крім того, 
відзначаємо у колореми lila авторську нову сему «бідність», яка насправді 
абсолютно протилежна зафіксованим у словниках символічним семам 
«багатство, велич», що притаманні практично всім відтінкам фіолетового. 
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Вищезазначені кольороназви у творах В. Борхерта представлені найбільш 
широко і виконують особливе стилістичне та художнє навантаження, 
допомагаючи автору досягти художньої мети творів, а також справити 
найбільший вплив на читача. У прозі В. Борхерта фіксуємо також одиничні 
вживання колорем braun, rosa та blond, які не відіграють вирішальної ролі у 
загальній палітрі індивідуальної колірної картини світу письменника. Їхнє 
стилістичне навантаження в проаналізованих нами текстах не вибивається з 
загальної тенденції вживання В. Борхертом кольороназв – їх символічні 
конотації загалом негативні, що ще сильніше загострює відчуття безнадії, туги 
й смутку у читача. 

 
Колорема пряме 

значення 
перен. 

значення 
прикмет-

ник 
предика-

тив 
субстант
и-вація 

Всього % 

grau 28 39 42 25 4 67 19,6 
rot 33 22 44 11 - 55 16,2 
blau 25 24 39 6 4 49 14,3 
weiss 34 5 29 10 2 39 11,6 
grün 24 9 22 11 - 33 9,8 
gelb 20 9 14 15 - 29 8,5 
lila 5 23 18 10 1 28 8,2 
schwarz 10 9 16 3 - 19 5,7 
braun 4 5 6 3 - 9 2,6 
rosa 4 3 5 2 - 7 2,1 
blond 3 1 2 2 - 4 1,3 

 
 Як свідчить опрацьований матеріал, колірна гама творів В. Борхерта – 

переважно фоново тьмяна (різних відтінків сірого), на тлі якої навіть яскраві 
хроматичні барви видаються брудними та з вмістом чорного чи сірого (напр., 
graurot, schwarzblau, schwarzgrün), здебільшого має негативну конотацію, не 
виключаючи, проте, надії на щасливе майбутнє (що виражається символічним 
вкрапленням яскравих хроматичних барв) та фігурує як ще одна, при цьому 
далеко не другорядна, дійова особа у творі, часто включена в процес авторської 
оказіональності. 

Важливим критерієм у визначенні функції кольороназви в авторській 
картині світу В. Борхерта є її частиномовна належність. Так, у колірному 
вокабулярі письменника зафіксовано здебільшого іменні частини мови при 
помітному переважанні колоронімів-прикметників у функції означення та 
предикатива.  

Проаналізовано лексико-семантичні особливості та закономірності 
використання позначень кольору німецької мови через призму їх вживання у 
творах В. Борхерта як основного представника групи молодих німецьких 
письменників нової формації, що склалася в Німеччині перших повоєнних 
років (40-х років ХХ ст.). Здійснено компонентний аналіз значень кольороназв, 
і виявлено особливості їх використання автором, при цьому увагу закцентовано 
насамперед на семантичних змінах, які при цьому відбуваються, а саме, 
надання кольороназвам нових відтінків значення, не зафіксованих у словниках. 
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Виявлено ознаки та основні тенденції у вживанні автором власних 
«колірних неологізмів» і проаналізовано особливий авторський художній 
прийом «колірної антитези», що притаманний короткій прозі В. Борхерта. З 
метою виявлення авторських особливостей уживання кольоропозначень, на 
основі аналізу впливу історичної епохи та екстралінгвальних чинників на 
особистість В. Борхерта здійснено порівняльний аналіз епідигматичних 
характеристик кольороназв, зафіксованих у тлумачних словниках німецької 
мови, та лексичні одиниці на позначення кольору з короткої прози В. Борхерта 
та особливостей вживання зазначених позначень кольору у мовотворчості 
письменника.  

ВИСНОВКИ 
 

У  художній мові В. Борхерта кольороназви утворюють складну, але 
єдину систему. Особливості колірної палітри, непередбачуваність колірних 
тонів і відтінків, а також авторські прийоми утворення нових кольороназв, 
власний авторський колірний символізм сприяють передаванню морально-
психологічного стану героя і створюють яскраві художні образи, потужні 
символи, які загострюють сприйняття читачем авторського задуму та ідеї твору. 

У результаті дослідження визначено особливості естетичної актуалізації 
та функціонування колірної лексики в контексті мовної картини світу; виявлено 
основні підходи до вивчення колірної картини світу та колоративної лексики в 
лінгвістиці. 

З’ясовано, що на формування авторської колірної системи вираження 
мовної картини світу, а також  та відбір  мовних засобів для її презентації 
впливають об'єктивні та суб'єктивні чинники.  

Дослідженням доведено, що індивідуальність картини світу В. Борхерта 
багато в чому зумовлена об’єктивною ситуацією 40-х років ХХ століття в 
Німеччині, яка справила визначальний вплив на індивідуально-авторську 
картину світу письменника, а також на колірну картину світу і її елементів 
зокрема.  

Саме об’єктивні екстралінгвальні чинники сприяли оригінальному добору 
та особливому вживанню автором колоративів у його короткій прозі, про що 
свідчить переважне використання ахроматичного блоку кольороназв та одного-
двох хроматичних кольоропозначень на їх фоні, що кваліфікується нами як 
оригінальна авторська стилістична техніка «яскравої плями», або колірної 
антитези, коли відверто негативні символічні значення протиставляються 
позитивним. Історичні події того часу, безпосереднім учасником яких був 
В.  Борхерт, стали основним чинником, що спонукав автора до створення 
власних колірних неологізмів, які дозволили йому повніше виразити власні 
почуття та своє особисте світосприйняття. 

У рамках дослідження проаналізовано теоретичні засади аналізу колірної 
лексики та символіки кольору і встановлено узуальні, стилістичні та 
ідіостильові особливості репрезентації колірної картини світу в короткій прозі 
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В. Борхерта в результаті дослідження колірної складової художнього 
вокабуляру автора.  

Колірна різноманітність художнього світу В. Борхерта виражена 
загальномовними назвами кольорів спектру, але індивідуальність його мови 
виявляється в метафоричному позначенні кольору, що дозволяє більш повно та 
яскраво виразити своєрідне авторське колірне бачення світу. Особливістю 
авторської колірної картини світу є елементи, характерні для стилю 
В. Борхерта.  

Виконано суцільну вибірку колоративів коротких оповідань письменника, 
укладено корпус досліджуваних лексичних одиниць на позначення кольору та 
виокремено лексико-семантичні поля кольороназв у художньому словнику 
автора: прості та складні позначення кольорів rot (rot, verroten, blutig, krankrot, 
rothaarig, warmrot) (55 вживань - 16,2% усього корпусу колоронімів), blau 
(blau, bläulich, blaßblau, blauschwarz, himmelblau, blaurot, blumenblau) (49 
вживань -14,3%) grau (grau, graulich,staubgrau, grauschwarz, nebelgrau, graurot, 
grauhart, mondgrau, weltgrau) (69 вживань -19, 6%),  grün (grün, grasgrün, 
bierflaschengrün, offnungsgrün, evelyngrün, schnapsgrün, dunkelgrün, hellgrün)(33 
вживань – 9,8%), gelb (gelb, gelblich, gelbglühend, gelbgeärgert, strassenbahngelb) 
(29 вживань – 8,5 %), weiss (weiss, silbrig, weißblau, weißbejackt) (39 вживань - 
11,6 %), schwarz (schwarz, schwarzgrün, schwarzblau, schwarzgelackt, 
schwarzgefroren) (19 вживань – 5,7 %), violett/lila (lilagehungert, violettenwüttig) 
(28 вживань - 8,2%). Зафіксовано також поодинокі вживання колоронімів braun 
(9 вживань - 2,6%), rosa (7 вживань – 2,1 %), blond (4 вживання – 1,3%), які не 
відіграють вирішальної ролі в авторській загальній палітрі індивідуальної 
колірної картини світу письменника.  Польова модель дозволяє показати мовну 
картину світу як цілісну систему.  

Аналіз матеріалу довів, що в індивідуально-авторській колірній картині 
світу В. Борхерта загальномовна лексико-семантична група кольору зазнає 
певної трансформації, поповнюючись авторськими колірними неологізмами, які 
функціонують як такі виключно у власному контекстному оточенні (наприклад, 
weltgrau, evelyngrün, strassenbahngelb, hoffnungsgrün, schwarzgiftig, lilagehungert 
та ін.), а також індивідуально-авторськими відтінковими колоронімами, які 
часто втрачають колірний компонент значення (або просто позначають колірну 
реалію, яка не існує в дійсності): напр., graurot, blaurot, weiβblau, schwarzgrün, 
schwarzblau.  

Отже, дослідження підтвердило необхідність використання 
дистрибутивного й компонентного методів в аналізі індивідуальної картини 
світу, адже поза контекстом колірне значення частини назв визначити 
неможливо. Дослідження структури мікрополів дає можливість простежити 
механізми створення лексико-семантичної групи кольору в картині світу 
письменника зокрема і в загальномовній картині світу в цілому.  

Колірне визначення лексеми підкріплюється іншою (інколи неколірною) 
лексемою, що свідчить про комплексне представлення кольору у В. Борхерта, 
де монохромні кольори накладаються один на одного, підкреслюючи й 
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актуалізуючи тим самим компонент кольору. Колірна гама творів В. Борхерта – 
переважно фоново тьмяна (різних відтінків сірого), на тлі якої навіть яскраві 
хроматичні барви видаються брудними та з вмістом чорного чи сірого (напр., 
graurot, schwarzblau, schwarzgrün) – здебільшого має негативну конотацію, не 
виключаючи, проте, надії на щасливе майбутнє (що виражається символічним 
вкрапленням яскравих хроматичних барв) та фігурує як іще одна, причому 
далеко не другорядна, дієва особа у творі, часто включена в процес авторської 
оказіональності. 

Важливим критерієм у визначенні функції кольороназви в авторській 
картині світу В. Борхерта є її частиномовна належність:  колірний вокабуляр 
письменника  здебільшого формують іменні частини мови, проте помітно 
переважають колороніми-прикметники у функції означення та предикатива.  

Проведене дослідження показало, що в художній мові В. Борхерта 
кольороназви утворюють складну, але єдину систему. Особливості колірної 
палітри, непередбачуваність колірних тонів і відтінків, а також авторські 
прийоми утворення нових кольороназв, власний авторський колірний 
символізм сприяють відтворенню морально-психологічного стану героя і 
створюють яскраві художні образи, потужні символи, які загострюють 
сприйняття читачем авторського задуму та ідеї твору. 

Перспективою подальшого дослідження у царині колористики вбачаємо 
вивчення кольороназв в аспекті діахронії за умови зіставного аналізу 
кольороназв в сучасних прозових творах авторів ХХІ століття, що поглибило б 
аспекти аналізу періодів особистісного і творчого розвитку автора, упродовж 
яких формувався його  індивідуальний авторський стиль. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Братиця Г.Г. Лексико-семантичні та стилістичні особливості 

функціонування колоронімів у творах В. Борхерта. – На правах рукопису 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04. – германські мови. – Запорізький національний 
університет, Запоріжжя, 2021 

Дисертація присвячена дослідженню лексико-семантичних особливостей 
колоративів у німецькій мові та виявленню закономірностей і особливостей 
вживання позначень кольору у творчості В. Борхетра. 

У дослідженні подано характеристику колірної картини світу 
письменника як елемента його індивідуально-авторської картини світу і, 
відповідно, фрагмента мовної картини світу, що формувалась у загальній  
системі кольороназв німецької мови періоду 40- х років ХХ століття – одного з 
визначальних етапів в історії становлення літературної та мовної традиції 
тогочасної Німеччини. 

Здійснено системний аналіз колоративів у творчості В. Борхерта; 
окреслено лексико-семантичні групи лексичних одиниць на позначення 
кольорів, що їх використовував автор; простежено й досліджено динаміку 
семантичних змін у кольороназвах, які функціонують у художньому дискурсі 
В. Борхерта; виявлено нові тенденції у колірному символізмі та окреслено 
особливості авторського художнього прийому («колірна антитеза»), які 
притаманні індивідуальному стилю В. Борхерта; виявлено зв’язок зазначених 
особливостей добору автором колірної лексики з характеристиками 
психологічного типу автора, його безпосереднього оточення та впливу 
об’єктивних чинників на його творчість.  



18 
 

Ключові слова: колірний неологізм, мовна картина світу, колоронім, 
символіка кольору, колорема, індивідуально-авторська картина світу. 

 
 

АНОТАЦИЯ 
 

Братиця Г.Г. Лексико-семантические и стилистические особенности 
функционирования колоронимив в произведениях В. Борхерта. - На 
правах рукописи 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук по специальности 10.02.04. - германские языки. - Запорожский 
национальный университет, Запорожье, 2021 

Диссертация посвящена исследованию лексико-семантических 
особенностей колоративов в немецком языке и выявлению закономерностей и 
особенностей употребления обозначений цвета в творчестве В. Борхетра. 

В исследовании дана характеристика цветовой картине мира писателя как 
элемента его индивидуально-авторской картины мира и, соответственно, 
фрагмента языковой картины мира, которая формировалась в общей системе 
цветообозначений немецкого языка периода 40- х годов ХХ века – одного из 
определяющих этапов в истории становления литературной и языковой 
традиции тогдашней Германии. 

Проведен системный анализ колоративов в творчестве В. Борхерта; 
обозначены лексико-семантических груп лексических единиц для обозначения 
цветов, использованных автором; прослежена и исследована динамика 
семантических изменений в цветообозначений, которые функционируют в 
художественном дискурсе В. Борхерта; выявлены новые тенденции в цветовом 
символизме и обозначены особенности авторского художественного приема 
(«цветовая антитеза»), которые присущи индивидуальному стилю В. Борхерта; 
выявлена связь указанных особенностей отбора автором цветовой лексики с 
характеристиками психологического типа автора, его непосредственного 
окружения и влияния объективных факторов на его творчество. 

Ключевые слова: цветовой неологизм, языковая картина мира, 
колороним, символика цвета, колорема, индивидуально-авторская картина 
мира. 

 
SUMMARY 

 
Bratytsya G.G.  Lexical-Semantic and Stylistic Features of Coloronyms in 

the Works of W. Borchert. – Manuscript  
Dissertation for the degree of candidate of philological sciences in the specialty 

10.02.04. - Germanic languages. - Zaporizhia National University, Zaporizhia, 2021 
The dissertation is devoted to the research of lexical and semantic peculiarities 

of colorants in the German language and to the revealing of regularities and 
peculiarities of the use of color designations in the work of W. Borchert. 
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The study provides a characteristic of the color picture of the world of the 
writer as an element of his individual author's picture of the world and, accordingly, a 
fragment of the linguistic picture of the world, which was formed in the general 
system of color designations of the German language during the 40s of the 20th 
century - one of the defining stages in the history of the formation of literary and 
linguistic tradition of the Germany. 

An important criterion in determining the function of color name in the author's 
picture of the world of W. Borchert is its partial linguistic affiliation. Thus, in the 
color vocabulary of the writer, mostly nominal parts of speech are recorded with a 
noticeable predominance of adjective colors in the function of definition and 
predicate. The study proves that the author often uses color names not only literally 
but also figuratively, and along with the traditional figurative meanings recorded in 
most of the analyzed lexicographical sources, we also record occasional authorial 
variants, such as weltgrau (gray, like all postwar world). 

The lexical and semantic features and regularities of the use of German color 
symbols through the prism of their use in the works of W. Borchert as the main 
representative of a group of young German writers of the new formation formed in 
Germany in the first postwar years (40s of the 20th century) are analyzed. The 
component analysis of values of color names is carried out, and features of their use 
by the author are revealed, having focused attention first of all on semantic changes 
which occur at the same time, namely, giving to color names of new shades of value 
which are not fixed in dictionaries.   

The signs and main tendencies in the author's use of his own "color 
neologisms" are revealed and the special author's artistic technique of "color 
antithesis", which is inherent in the short prose of W. Borchert, is analyzed. In order 
to identify the author's peculiarities of color usage, based on the analysis of the 
influence of historical epoch and extralinguistic factors on the personality of W. 
Borchert, a comparative analysis of epidigmatic characteristics of color names 
recorded in German dictionaries, these symbols of color in the work of the writer. 

The signs and main tendencies in the author's use of his own "color 
neologisms" are revealed and the special author's artistic technique of "color 
antithesis", characteristic for W. Borchert and represented in the author's short prose, 
is investigated. The study showed that in the artistic language of  W. Borchert color 
names forms a complex but unique system. Features of the color palette, 
unpredictability of color tones and shades, as well as the author's methods of forming 
new color names, the author's own color symbolism contribute to the moral and 
psychological state of the hero and create vivid artistic images, powerful symbols that 
sharpen the reader's perception of the author's idea. 

 
Key words: color neologism, linguistic picture of the world, coloronym, color 

symbolism, colorem, individual-author's picture of the world. 
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