
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

    

 

Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису 

   

 

НІКОЛАЄВА НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА 

 

  

                           УДК:811.112.2:81‘42 (043.5)   

 

ДИСЕРТАЦІЯ 
 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛОРОНІМІВ 

У СУЧАСНОМУ НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ 

ТЕКСТІ 

 

Спеціальність 10.02.04 – германські мови 

Філологічні науки 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають покликання на відповідне джерело. 

Н. М. НІКОЛАЄВА 

Науковий керівник: 

кандидат філологічних наук, доцент 

ІВАНЕНКО Станіслав Валентинович 

 

 

 

Запоріжжя – 2018 



 

2 

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 особливостей 

вживання колоронімів та їх лексико-фразеологічних дериватів у 

німецькомовному публіцистичному тексті. Визначено теоретико-

методологічну базу вживання колоронімів в сучасному німецькомовному 

тексті. У дисертації досліджено колороніми та їх лексико-фразеологічні 

деривати в етимологічному та семантичному аспектах.  

Розглянуто основні підходи до поняття колоронімів. Проаналізовано 

колороніми в текстах німецькомовної публіцистики. Розроблено тематичну 

класифікацію лексико-фразеологічних дериватів колоронімів. З‘ясовано  

асоціативний ряд колоронімів та вплив асоціації на утворення лексико-

фразеологічних одиниць. Особливу увагу приділено контекстуальному 

аналізу для встановлення особливостей функціонування колоронімів у 

певному мовному акті. Визначено дериваційні процеси колоронімів та їх 

результати.  

Детально розкрито семантичний аспект колоронімів німецької мови, у 

зв‘язку з чим проаналізовано як денотативний, так і конотативний компонент 

семантики колоронімів. Визначено основні механізми утворення переносного 

значення, до яких відносяться метафора і метонімія. Виявлено, що зміни 

лексичного значення слів та словосполучень з колористичним компонентом 

відбувається завдяки стійким асоціаціям. Найбільш вживаним механізмом 

переносного значення в процесі слово і фразотворення за участю колоронімів 

виявляється механізм перенесення найменування одного предмета на інший 

за подібністю.  
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Розглянуто парадигматичні відносини між значеннями слів, а саме 

синонімічні та антонімічні. Ці відносини виявлені на рівні складних слів і 

стійких словосполучень, до складу яких входять колороніми. Синонімія цих 

лексичних одиниць простежується на рівні варіантів композитів і 

фразеологізмів. Антонімія колористичних одиниць базується, перш за все, на 

приналежності до опозиції ‗світлий-темний‘. Існує протиставлення 

колоронімів у прямому значенні, зокрема weiß, schwarz, але частіше всього 

колороніми протиставляються у своїх переносних значеннях, наприклад, rot 

‗стиглий‘, grün ‗нестиглий‘.  

У результаті аналізу, здійсненого на матеріалі інтернет-версій кількох 

німецьких видань Deutschland, Focus, Spiegel, Zeit, Woche, Heute, Süddeutsche 

Zeitung, Stern виявлено особливості вживання колоронімів та їх лексико-

фразеологічних дериватів у сучасній німецькій мові. В науковій праці 

особлива увага приділяється саме композитам з колористичним 

компонентом, серед яких більшість становлять іменники. У той же час можна 

спостерігати випадки вживання дієслів і прикметників у сучасних 

публіцистичних текстах.  

Визначено, що колороніми часто вживаються в стійких 

словосполученнях, які можна розділити на сім граматичних моделей, серед 

яких найбільш популярними виявляються наступні: Adj + S, Präp + Adj + S, 

Adj + S + V. Але лише до складу граматичної моделі Adj + S входять всі 

досліджувані колороніми. Колоронімам в складі фразеологічних одиниць 

(субстантивних і дієслівних) властиво висловлювати оцінку предмета, явища. 

Віднесеність фразеологізму до позитивного чи негативного явища залежить 

від колоративного компоненту, що входить до його складу, який в свою 

чергу базується на асоціативному досвіді людини. 

 З‘ясовано, що втілюючи в собі асоціативний досвід народу, 

колороніми та їх лексико-фразеологічні деривати вживаються для 

відображення всіх сфер людського життя. У зв‘язку з цим визначено шість 

тематичних груп, до яких належать колороніми та їх лексико-фразеологічні 
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деривати: психологічний стан, політична прихильність, світогляд, 

діяльність, фінанси, фізичний стан. Належність колороніма до певної групи 

залежить від його асоціаційного сприйняття людиною.  

 Наприклад, колоронім rot, через зв‘язок з кров‘ю і вогнем вживається 

в складі композитів і стійких словосполучень, які позначають активну 

діяльність, зокрема революційну, почуття. Колоронім blau асоціюється з 

обманом. Колоронім grün - з природою. Колоронім schwarz вживається для 

позначення нелегальності завдяки зв'язку із темрявою. Колоронім gelb 

вживається для позначення стану здоров‘я, вікової характеристики, 

попередження. Колоронім braun  асоціюється з часом націонал-соціалізму 

або з землею. Колоронім weiß у складі фразеологічних одиниць 

використовується для позначення чистоти, миру. Колоронім grau 

використовується для позначення межі між легальністю і нелегальністю, 

песимістичного настрою або непомітності, що обумовлюється асоціаціями з 

цим кольором. 

Кожній тематичній групі властиві певні колороніми, що пояснюється 

ознаками, які відносять ті чи інші лексеми до певних структур. Наприклад, 

тематична група політична прихильність ґрунтується на діючих політичних 

партіях Німеччини і відповідно має зв'язок з їх колірною символікою. 

Характерною рисою фразеологізмів цієї групи є колірна символіка певної 

партії: grün ‗зелений‘ вказує, що у програмі партії особливе місце займає 

охорона природи і навколишнього середовища, rot ‗червоний‘ вказує на 

зв'язок з комуністичним, соціалістичним режимом. 

В плані подальших наукових студій вважаємо перспективним 

дослідження колоронімів в германських і романських мовах у порівняльному 

аспекті. 

Ключові слова: колір, колоронім, денотативне значення, конотативне 

значення, фразеологічна одиниця, композит, деривація, публіцистичний 

текст. 
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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. – Zaporizhzhia National University. – Zaporizhzhia, 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 semantically aspects have been looked into. 

 A description of the main aspect of the coloronyms - semantic, in 

conducted due to the two main components of the coloronyms - denotative and 

connotative. The basic mechanisms of forming figurative sense, which comprise 

metaphor and metonymy, are determined. As a result of the study, it was found 

that the development of lexical meanings of words and phrases with a coloristic 

component is due to some stable associations. The most used mechanism of 

figurative sense in the process of word and phrase formation with the participation 

of coloronyms is the mechanism of transferring the name of one object to another 

by similarity. 

 Systematic relations between semantic meanings of words are considered, 

namely synonymous and antonymic. These relations are disclosed at the level of 

complex words and stable phrases, with coloronyms. The synonymy of these 

lexical units is traced at the level of lexical variants. Anthonymy of coloristic units 

is based, first of all, on belonging to the category: ‗light-dark‘, in our case, these 

are complex words and phrases with coloristic components: weiß, schwarz, and 

secondly, on contrasting the meaning of the components of composites, 

phraseological units. 
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 As a result of a study based on online versions of several German editions 

Deutschland, Focus, Spiegel, Zeit, Woche, Heute, Süddeutsche Zeitung, features of 

the use of coloronyms and their lexical-phraseological derivatives in the modern 

speech were revealed. In our work, special attention is paid to composites with a 

coloristic component, among which the majority are nouns, although verbs and 

adjectives are also to be found in modern journalistic texts. 

Сoloronyms often function as components of phraseological units (nominal 

and verbal); positive or negative evaluation of a phraseological unit depends on the 

coloristic component included in it, which in its 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‘.  

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. 

 For example, coloronym rot, can be associated with blood and fire and is 

used as a part of composites and stable phrases, which denote feelings, struggle, 

active work. The coloronym blau is associated with deception. The coloronym 

grün is associated with nature, so most phraseologisms are related to this notion. 

The coloronym schwarz is used to denote illicitness through the connection with 

darkness. coloronym gelb due to its ambivalence is used to denote both positive 

and negative phenomena. The coloronym braun is associated with the time of 

national-socialism rule or with the earth. The coloronym weiß in phraseologisms is 

used to denote positive phenomena by virtue of its symbolism. The coloronym 

grau is used to denote the line between legality and illegality, a pessimistic mood 

or a discrepancy that is caused by associations with this color. 
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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. 

The prospects of further research are seen as comparative study of coloristic 

units and their derivates in different languages. The results obtained in teaching at 

higher education institutions (during the teaching of lexicology and stylistics in 

German, general linguistics, in the design and implementation of disciplines of 

choice: etymology, phraseology); in the methodical work (during developing 

educational and methodological manuals on problematic of research). 

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

phraseological unit, composite, derivation, journalistic text. 
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ВСТУП 

Проблема кольору й кольоропозначення в останні десятиліття активно 

розробляється у різних сферах наукового знання. Особлива увага цій 

проблемі приділяється в лінгвістиці, літературознавстві, лінгвокультурології, 

психології, психолінгвістиці. Мовознавці, займаючись вивченням 

колоронімів, розглядають їх у різних аспектах. Зокрема, колороніми 

аналізуються шляхом порівняльно-історичного аналізу різних мов  

(Н. Б. Бахіліна [13], Б. Берлін [195], П. Кей [195], К. Ванцек [244],  

О. П. Василевич [20;21], В. Г. Кульпіна [85]), семасіологічного аналізу  

(Р. В. Алімпієва [4], Т. Р. Ходжаян [176], Е. Хеллер [216]), аналізу 

фразеології, створеної на базі колоронімів (Д. Г. Мальцева [95], Є. В. Розен 

[148]). 

У лінгвокультурологічних дослідженнях кольоропозначень поряд з 

мовною розглядається немовна інформація про феномен кольору, його місце 

і роль у формуванні національної мовної картини світу (Н. В. Злиднева [58], 

О. А. Зубач [60], Л. А. Ковбасюк [73], А. С. Шиманська [185], Ch. Wanzek 

[244], W. Wanzeck [245]). Надзвичайно цікаві дослідження колоронімів як 

художнього засобу мови письменника (І. А. Герасименко [30;31],  

Г. А. Губарева [42], О. Є. Клєщова [67], Т. В. Ковальова [71], Н. В. Коптева 

[75], О. А. Кудря [82], Н. В. Мельнікова [98], Л. С. Мініч [100], С. П. Муляр 

[108], О. І. Нещерет [110], Ю.О. Попович [141]).  

Заслуговують на увагу роботи із психолінгвістики (О. П. Василевич 

[20;21], Г. Вежбицька [22], О. В. Жихорська [53], О. Ю. Петрова [130], 

Л. П. Прокоф'єва [145], Р. М. Фрумкина [175]). У лінгвофілософському 

аспекті лексеми на позначення кольору досліджують С. В. Іваненко [61], 

C. Kaufmann [218]. 

Сучасна лінгвістика приділяє значну увагу вивченню мови засобів 

масової інформації і, перш за все, – мови преси, яка характеризується 

жанровою різноманітністю, яскравістю, динамічністю, є своєрідним 

живильним середовищем для різного роду новоутворень.  
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Колороніми розглядаються в публіцистичному тексті з точки зору 

семантики (Н. Л. Бучнева [19], А. С. Виродова [27], О. Н. Грігор'єва [40],  

О. А. Давіденко [45], Н. А. Зевахіна [55], А. В. Зеленін [57]) слово- та 

фразоутворення (Р. Д. Керімов [68], Т. В. Ковальова [71], Н. І. Ніколенко 

[124], В. А. Розсоха [149], Г. В. Чистякова [179]).  

Але ці дослідження не розкривають повною мірою особливостей 

вживання кольоропозначень у мові преси, тому можна вважати це питання 

мало вивченим і відкритим для подальшого дослідження.  

Актуальність дослідження 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 вченою радою 

Запорізького національного університету (протокол № 3 від 21 грудня 2009 

року) та уточнено на засіданні вченої ради Запорізького національного 

університету (протокол № 3 від 19 жовтня 2017 року). 
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Мета дисертації полягає в з‘ясуванні семантико-функційних 

особливостей колоронімів у публіцистиці сучасної німецької мови. 

Мета дослідження  передбачає розв‘язання таких завдань: 

 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-методологійною базою даної дисертації є роботи з 

лексичної семантики (Н. Ф. Алєфіренко [3], І. В. Арнольд [6],  

Н. Д. Арутюнова [7], K. Бальдінгер [191], Ф. С. Бацевіч [14], K.-Д. Бюнтінг 

[198], В. В. Віноградов [23-25], Ф. Вольф [249], Дейк Т. А. ван [48;49],  

Ю. Н. Кодухов [66], Е. В. Кузнецова [90], В. В. Левицький [89],  

М. В. Нікітін [113], З. Д. Попова [138;139], І. П. Сусов [166], Г. А. Уфімцева 
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[173], К. Фельдес [205;206],  Ф. П. Філін [174], Д. М. Шмельов [187],  

В. Шмідт [239]), словотвору (О. С. Кубрякова [78-80], Ж. П. Соколовская 

[161], М. Д. Степанова [164), фразеології (Х. Бургер [199-201], М. В. Гамзюк 

[28], О. В. Кунін [86], В. Н. Телія [167], В. Фляйшер [203], І. І. Чернишова 

[177], Н. М. Шанський [181]), теорії колористики (Й. В. Гете [32-34],  

Л. М. Міронова [101-103], В. Освальд [128]).  

Мета і завдання, специфіка об‘єкта, предмета і особливості проблеми 

зумовили необхідність використання таких методів дослідження: аналіз 

словникових дефініцій (для виявлення змістового боку колоронімів), 

етимологічний (для виявлення первісних форм і значень колоронімів), 

контекстуального аналізу (для встановлення особливостей функціонування 

колоронімів у певному мовленнєвому акті), структурно-семантичний і 

словотвірний аналіз (для визначення структури та семантики колоронімів, 

способів формування їхніх 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 

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

212 сторінок, із них основного тексту – 185 сторінок.  

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 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 іншого 

кольору у складі композитів і фразеологічних одиниць. Семантичний аналіз 

проводиться для виявлення особливостей семантики колоронімів у сучасній 

німецькій мові у порівнянні з їх прототипами. 

У третьому розділі «Функціонування колоронімів у 

публіцистичному тексті німецької мови» проведено аналіз колоронімів на 

матеріалі публіцистичних текстів з урахуванням їх слово- та фразотворення. 

Серед засобів словотвору наша увага припадає на словоскладання та 

фразеологічну деривацію, яка базується на асоціативних поняттях. Було 

проаналізувано основні сфери функціонування колоронімів шляхом аналізу 

виділених тематичних груп. З‘ясовано, що фразеологічні одиниці з 

колористичним компонентом, в рамках кожної тематичної групи, зазвичай, 

вступають у парадигматичні відносини (синонімічні та антонімічні). 

У висновках узагальнено результати проведеного дослідження, 

визначено перспективи подальшої роботи у сфері дослідження колоронімів. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

КОЛОРОНІМІВ 

 

1.1 . Категорійно-понятєвий апарат семасіології німецької мови.  

 

Для мети нашого дослідження мають значення деякі поняття 

семантики. Центральним поняттям семантики є лексичне значення. Питання 

визначення лексичного значення знайшло широке висвітлення у працях 

таких відомих лінгвістів, як О. О. Потебня, В. В. Виноградов, В. І. Кодухов, 

Й. А. Стернін та інших. Однак поки що не існує однозначної відповіді на це 

питання. Розглянемо деякі з них. 

Лексичне значення – укладена у слові вказівка на ‗відомий зміст, 

властивий тільки йому одному‘ [142, с.13]. Під лексичним значенням слова 

розуміється реалізація поняття, емоції або засоби мовної системи. Оскільки в 

понятті відбивається реальна дійсність, значення слова пов'язане з 

позамовною реальністю, разом з тим поняття не тотожне значенню, оскільки 

останнє має лінгвістичну природу і включає не концептуальні компоненти: 

експресивні, емоційні та інші конотації [3, с. 32]. Під лексичним значенням 

слова зазвичай розуміють його предметно-речовий зміст, оформлений за 

законами граматики цієї мови і є елементом загальної семантичної системи 

словника цієї мови [24, с. 18]. Лексичне значення - це набір семантичних 

ознак, що забезпечують предметно-понятійну віднесеність слова [66, с. 43]. 

Лексичне значення – це стисле, концентроване, загальновідоме знання про 

предмет номінації [165, с. 23]. 

Ми розуміємо під терміном ‗лексичне значення‘ – зміст слова, який 

відбивається у свідомості і закріплюється в ній уявленням про предмет, 

властивість, явище, яке притаманне певному мовному колективу. Немає 

однозначної думки з питання про структуру лексичного значення, яке являє 

собою складну єдність. Вчені виділяють різну кількість компонентів у 
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структурі лексичного значення. Отже, Й. А. Стернін виділяє денотативний 

(предметно-логічна частина значення), конотативний (відношення мовця до 

предмета мовлення), селективний (відображення у значенні правил вживання 

знака в мові) і емпіричний (узагальнене уявлення про референтів знака) 

компоненти значення [165]. 

На думку Б. М. Головіна [36], лексичні значення можна класифікувати 

за трьома ознаками. Залежно від відмінностей у ставленні до предметів і 

явищ дійсності можна розмежувати значення номінативні й сигнальні, прямі 

і переносні, конкретні і абстрактні. Залежно від відношення лексичних 

значень до свідомості розмежовуються значення термінологічні та загальні, 

безобразні й образні, емоційні і неемоційні. Третій розподіл лексичних 

значень спирається на відмінність їх зв'язків один з одним усередині мови. За 

цією ознакою можна розмежувати значення синонімічні й антонімічні, 

монолексичні й омонімічні, невмотивовані і мотивовані. 

В. І. Кодухов, називаючи лексичне значення слова також речовим, 

виділяє такі основні типи лексичних значень: прямі (основні) і переносні 

(похідні), а також значення, що розрізняються предметами називання і 

соціального призначення. За предметами називання і соціального 

призначення лексичні значення поділяються на понятійні (денотативні) і 

стилістичні (конотативні) [66]. В. М. Манакін [96] вважає, що структуру 

лексичного значення становлять такі основні компоненти: когнітивний, або 

предметно логічний; граматичний; стилістичний; конотативно-

прагматичний; компонент, який регулює сполучувані можливості слова. 

Ми виділяємо такі типи лексичних значень: денотативні і конотативні. 

Під денотативним значенням ми розуміємо понятійне лексичне значення, де 

важливим є зв'язок поняття з предметом. До конотативних значень ми 

відносимо стилістичні значення, в яких функція називання і позначення 

предметів та понять поєднується з функцією характеристики самих слів. 

Конотації поділяють на: емоційні, експресивні, оціночні і стилістичні. Для 

більшості слів типова багатозначність або полісемія. Розвиток полісемії 
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відбувається шляхом перенесення слів на нові для них предмети і явища. 

Значення, що виникають таким шляхом, називаються переносними. До 

механізмів переносного значення відносяться метафора і метонімія. 

Метафорою називається використання слова по відношенню до нового 

позамовного об'єкту, який схожий зі старим денотатом [252, с. 663]. У цьому 

випадку говорять про перенесення найменування одного об'єкта на інший за 

подібністю. Наприклад, колоронім schwarz у прямому значенні означає 

чорний колір, а в переносному – брудний, похмурий, страшний. Лексема 

grün в прямому значенні – зелений колір, в переносному – недосвідчений, 

молодий. Слово grau у прямому значенні вживається для позначення сірого 

кольору, в переносному – старий, сивий. Словосполучення schwarze 

Diamanten – букв. ‗чорні діаманти‘ в переносному смислі означає ‗кам'яне 

вугілля‘; для позначення лісу вживають словосполучення, в складі якого є 

колоронім grün – grüne Lunge – букв. ‗зелені легені‘. 

Метонімія передбачає використання слова по відношенню до нового 

позамовного об'єкту, суміжного зі старим денотатом у часі і у просторі або 

залученому з ним в одну ситуацію [252, с. 664]. У цьому випадку говорять 

про перенесення найменування одного об'єкта на інший за суміжністю. 

Наприклад, лексема grün в переносному значенні – недозрілий, композит der 

Grünrock – букв. ‗зелена спідниця‘ означає професійну приналежність – єгер; 

композит der Schwarzrock – букв. ‗чорна спідниця‘, тобто священик. 

Колоронім Blauhelme – букв. ‗блакитні каски‘ означає миротворчі сили ООН 

(метонімічне перенесення з кольору однієї частини військового 

екіпірування). 

Іншим, важливим для нас, поняттям є системні зв'язки між 

семантичними значеннями слів: синонімічні й антонімічні. Синоніми – це 

слова з найбільш близькими значеннями, які не збігаються і які 

розрізняються своїми конотаціями, сферою вживання, сполучуваністю з 

іншими словами [272, с. 328]. Лексичні синоніми бувають ідеографічні та 

стилістичні. Ідеографічні синоніми відрізняються відтінками семантичного 
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значення. Стилістичні синоніми різняться конотаціями. На рівні простих слів 

серед досліджуваних колоронімів не виділяються синонімічні ряди. У 

нашому дослідженні синонімія проявляється на рівні складних слів і стійких 

словосполучень. 

Багато вчених вважають, що серед колоронімів важко виділити 

антоніми (Р. В. Алімпієва [4], І. М. Бабій [8], І. В. Бондаренко [18],  

О. Н. Григор‘єва [39], Т. Б. Забозлаєва [54], Л. Лонська [91], В. А. Москович 

[105], Л. Півторак [134], М. В. Попович [141], Т. Р. Ходжаян [176]). 

Основною семантичною особливістю антонімів повинно бути те, що в 

самому значенні слова на мовному рівні відбивається протиставлення 

значенням іншого слова [36, с.117]. Найчастіше таке протиставлення 

відбувається на основі приналежності до категорії: світлий – темний. 

Дотримуючись цього принципу, ми відносимо, перш за все, до антонімів 

композити та стійкі словосполучення з колористичними компонентами 

schwarz, weiß. Але, як показали результати дослідження, антонімами можуть 

бути композити та стійкі словосполучення з будь-якими колористичними 

компонентами, базуючись на протиставленні інших компонентів у складі 

композитів і фразеологізмів, а також за принципом оцінювання (негативне і 

позитивне явище). 

Як відомо, широковживані слова часто бувають багатозначними, і 

колороніми, а саме словосполучення з колористичним компонентом, не є 

винятком. Багатозначність або полісемія виникає в результаті того, що 

називає і позначає кілька предметів і понять і спирається на зв'язність 

значень слова, тобто всі його значення спираються на загальне значення.  

Наприклад, стійке словосполучення das schwarze Gold – букв. ‗чорне золото‘ 

вживається для позначення різних понять – нафти і вугілля. Обидві лексеми, 

нафта і вугілля, позначають цінні природні ресурси і мають забарвлення 

чорного кольору, тому вони за допомогою метафори називаються ‗чорним 

золотом‘. 
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Серед стійких словосполучень розрізняють фразеологізми і складові 

найменування. Для нас представляють особливий інтерес фразеологізми, що 

містять у своєму складі колороніми, оскільки вони мають переносне 

значення і є найбільш експресивними елементами фонду мови. Під 

фразеологізмом ми розуміємо стійке словосполучення, яке має набір ознак: 

метафоричність, емоційність, експресія, оціненість, цілісність, 

відтворюваність у пам'яті більшості носіїв мови. 

Аналіз праць із фразеології показав, що єдиного принципу класифікації 

фразеологічних одиниць досі не вироблено. Різні класифікації в різний час 

пропонували вчені: B. JI. Архангельський [171], Ш. Баллі [10],  

В. В. Віноградов [23-25], М. В. Гамзюк [28],  О. B. Кунін [86], І. І. Чернишова 

[177]. Незважаючи на безліч різних підходів і методик аналізу 

фразеологічних одиниць, у нашій роботі ми будемо аналізувати колористичні 

фразеологічні одиниці, взявши за основу тематичну класифікацію 

фразеологізмів, яку запропонувала В. Г. Кульпіна [85], а також з точки зору 

структури фразеологічного звороту, запропонованої М. М. Шанським [181]. 

Під тематичною групою фразеологізмів ми розуміємо об'єднання стійких 

словосполучень, яке відбувається на основі загального в їх лексичних 

значеннях і єдиного поняття, що висловлюється цими словосполученнями. 

Під структурою фразеологічного обороту ми розуміємо моделі 

фразеологічних зворотів, відповідні поєднанню слів: Adj + S, Präp + Adj + S, 

V+ S. 

 

1.2. Теоретичні проблеми колористики  

 

 Дослідження в області колористики не можливе без виокремлення 

кольорового кола.  Кольорове коло – це абстрактний  ілюстративний спосіб 

відображення безперервності переходів між кольорами. Сектори кола 

пофарбовані в різні кольорові тони, розміщені в порядку розташування  

спектральних кольорів. Видатний німецький письменник Й. В. Гете [32-34] 
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виявив, що існують три основні кольори: червоний, жовтий і синій, і 

необмежена кількість змішаних, які плавно переходять від одного відтінку до 

іншого і знаходяться між чистими кольорами. На початку XX століття 

німецьким вченим В. Оствальдом [125] була запропонована колірна система, 

що припускає вісім колірних тонів з чотирма базовими кольорами: жовтий, 

ультрамариновий синій, червоний і колір морської хвилі (зелений). Ці 

кольори далі діляться, утворюючи колірний круг з 24 кольорів. В. Оствальд 

ввів зміну світлини від білого до чорного і насиченості кольору від чистого 

кольору до сірого. Проблема психологічного впливу кольору, а саме 

фізіологічні реакції людини на колір і про колірні асоціації розглядаються в 

працях М. Люшера [94], Л. Н. Міронової [101-103]. 

З давніх-давен колір привертає увагу вчених різних наукових 

напрямків, і сьогодні він є предметом багатьох лінгвістичних досліджень. 

Вважаємо закономірним те, що колірна гама у різних мовах представлена 

своєрідними лексичними одиницями і колороніми беруть участь в різних 

способах слово- і фразотворення. Проблема кольору вивчається вже не одне 

десятиліття, тому доцільно буде зазначити важливість цього феномена для 

дослідження мов (Р. В. Алімпієва [4], Н. Б. Бахіліна [13], І. М. Бабій [8], 

Б. О. Базима [10], І. В. Бондаренко [18], С. І. Вавілова [127],  А. П. Василевич 

[20;21], О. Н. Григор‘єва [41], Т. Б. Забозлаєва [54], І. І. Канаєв [62], М. Купер 

[87], О. Кучерук [88], Л. Лонська [91], М. Люшер [94], Л. Н. Міронова [101-

103], В. А. Москович [105], Л. Півторак [134], М. В. Попович [141],  

В. У. Тернер [169], Р. М. Фрумкіна [175], Т. Р. Ходжаян [176], 

Р. Штайнер [188], B. Berlin [195], T. Bernhart [194], L. Gericke [209], 

I.-W. Goethe [212], H. Küppers [225], H. Magnus [228], I. Riedel [237], 

W. Wanzek [246], W. Wenning [247]).  

Для позначення кольору використовують різні терміни 

«кольоропозначення» (О. Н. Григор‘єва [41], Т. Б. Забозлаєва [54], 

Р. Штайнер [188]), «кольорономінації» (І. М. Бабій [8], І. В. Бондаренко [18], 

С. І. Вавілова [127]), «лексеми-кольороназви», «слова-кольороназви» 
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(Г. М. Гайдукова [29], Л. Півторак [134], М. В. Попович [141]), 

«кольоротерміни» (О. Кучерук [88], Л. Лонська [91]), «колористична 

лексика» (К. В. Абазова [1], В. В. Горлачова [37], О. А. Гузєва [43],  

О. А. Кудря [82], В. Г. Кульпіна [85], О. Ю. Петрова [130], Ф. А. Тугушева 

[168]), «імена кольору» (З. Р. Башірова [15], І. А. Герасіменко [30-31],  

А. О. Попова [140], О. В. Розен [148], Н. В. Разумкова [146]), «колоративи» 

(О. Сачок [154], Т. Ю. Світлічна [155], К. А. Соколова [160], 

Н. О. Платонова [135]), «колірне поєднання» (С. Грігорук [38], І. І. Гуменюк 

[45], О. В. Люкіна [93]), «кольоролексема» (З. М. Сафіна [153], 

О. Ю. Бережних [17]), «колірна лексика», «лексика кольору» (Н. Л. Бучнева 

[19], А. С. Виродова [40], О. Н. Грігор'єва [49], В. А. Розсоха [151], 

Г. В. Чистякова [179]), «категорія кольору» (Т. В. Ковальова [71], 

Н. І. Ніколенко [124]), «концепт кольору» (Ю. В. Зольнікова [59], 

О. В. Лук'янова [92]).  

У зарубіжному мовознавстві колороніми позначаються термінами 

colour words (B. Berlin [195]), die Farbbezeichnungen (I. Riedel [237]), die 

Farbadjektive (W. Wanzek [246), die Farbwörter (H. Magnus [228]). Ми 

розуміємо під колоронімом лексему, денотативним значенням якої є ознака 

кольору [228, с. 8]. 

Найчастіше колороніми розглядаються в плані синхронії  

(Л. А. Ковбасюк [73], Д. А. Бакєєва [12], Н. І. Ніколенко [124]), рідше 

діахронії (Н. Б. Бахіліна [13], Т. Б. Козак [74]), а також у зв'язку з деякими 

функціональними стилями, наприклад, з художнім (І. А. Герасименко [32;33], 

Г. А. Губарева [45], О. Є. Клєщова [71], Т. В. Ковальова [73], Н. В. Коптева 

[78], О. А. Кудря [84], Н. В. Мельнікова [100], Л. С. Мініч [102], С. П. Муляр 

[110], О. І. Нещерет [112], Ю. О. Попович [143]) і публіцистичним  

(Н. Л. Бучнева [19], А. С. Виродова [40], О. Н. Грігор'єва [49], В. А. Розсоха 

[151], Г. В. Чистякова [179]), з позицій багатозначності лексичних значень  

(Т. В. Ковальова [71], Н. І. Ніколенко [124]), семантичних полів  

(Т. Г. Корсунська [76], Х. Чірнер [178]), словотворення (В. А. Москович 
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[105], фразеологічних одиниць (З. Р. Башірова [15], І. А. Герасіменко [31;32], 

 С. Грігорук [38], І. І. Гуменюк [44], Ю. В. Зольнікова [59], О. В. Лук'янова 

[93], О. В. Люкіна [95], А. О. Попова [137], О. В. Розен [148], Н. В. Разумкова 

[147]). 

Звернемося до вже існуючих робіт, присвяченим колоронімам. Перш за 

все, постає питання про кількість основних категорій назв кольору. 

Американські вчені Брент Берлін і Пол Кей, вивчаючи кольоропозначення в 

порівнянні колірних лексиконів різних мов, виявили кількість і послідовність 

появи кольоротермінів у різних мовах. Всього ними було проаналізовано 98 

мов, у тому числі – англійська, російська, іспанська, болгарська, китайська та 

інші. Було виявлено 11 основних категорій назв кольору, з яких кожна мова 

вибирає певне число кольоропозначень (білий, чорний, червоний, зелений, 

жовтий, синій, коричневий, пурпурний, рожевий, помаранчевий, сірий) [195].  

Не згодна з американськими вченими лінгвіст Т. М. Гайдукова [29], 

дослідження якої показує, що група базових слів-кольороназв, які 

вживаються для характеристики людини, відрізняється за своїм складом від 

універсального набору основних лексем кольоропозначень. У цю групу не 

входять слова orange, lila, але включено такі прикметники, як blond, blass, 

bleich, які є периферійними в загальній класифікації кольоропозначень. 

Підтримуючи попередню позицію, Ю. В. Зольнікова вважає, що в 

німецькій мові імена кольору пов'язані з галузями навколишнього світу 

(реклама, мода, торгівля, назви плодів, рослин, назви тварин, різних речовин, 

напоїв, топонімів і таке інше), внаслідок чого в процесі розширення 

основного значення слова утворюються нові кольороназви. Тому імена 

кольору відображають не тільки загальномовні системні якості (центр і 

периферію), але й особливості, які визначаються специфікою мікросистем і їх 

сумою [59].  

На думку Р. М. Фрумкіної [175], категорія ‗основного‘ кольору в тому 

розумінні, як вона розглядається в Берліна і Кея, може вважатися умовною, 

тому що в російській традиції до ‗основних‘ імен кольору, крім 
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ахроматичних чорного і білого, відносяться червоний, синій, блакитний, 

помаранчевий, жовтий, зелений, фіолетовий, рожевий, коричневий кольори. 

При цьому не існує критерію, за яким доцільно було б включати чи не 

включати будь-який ‗спірний‘ колір (наприклад, блакитний) до класу 

‗основних‘. 

Вчений вважає, що якщо ґрунтуватися на характеристиці 

розпливчастості-невизначеності денотативного значення, то між головними і 

другорядними кольороназвами не вдається провести чітку межу. Загалом 

‗основні‘ імена кольору відрізняються менш розмитим значенням, при цьому 

малиновий, салатовий і бежевий є більш визначеними, ніж коричневий, 

блакитний і рожевий [175, с. 19]. Оперуючи ознаками ядра в семантичному 

полі, Т. Г. Корсунська, Х. Х. Фрідман, М. І. Черемсіна [76], 

Х. Чірнер [178] виділяють вісім основних кольороназв у німецькій мові (rot, 

gelb, grün, blau, braun, schwarz, grau, weiss). 

З іншого боку підійшов до цієї проблеми один із найбільших фахівців у 

галузі лінгвістики кольору О. П. Василевич. Лінгвіст займається вивченням 

так званих ‗активних словників кольоропозначень‘ і проводить на їх основі 

порівняльний аналіз кольоропозначень у різних мовах. На відміну від 

попередніх дослідників, О. П. Василевич [21] звів пошуки основних 

найменувань кольору до двох – значимого і найменш значимого. 

Спираючись на проведені експерименти, О. П. Василевич виділяє одну 

найбільш значиму в досліджуваних мовах категорію ‗червоний‘, найменш 

значущу категорію – ‗чорний‘. 

Польський лінгвіст А. Вежбицька досліджує концепт кольору і його 

відображення в мові. Основний акцент під час проведення лінгвістичних 

студій робиться на психологічному поясненні того чи іншого 

кольоротерміна. Кольорові концепти пов'язані з певними ‗універсальними 

елементами людського досвіду‘. Зв'язок між особливостями відтворення 

кольору в мозку і мовними уявленнями про нього можливий тільки через 

поняття. Почуття можуть концептуалізуватися за допомогою різних засобів, 
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але фокуси в цих різних семантичних категоріях відносно стабільні в різних 

мовах, оскільки концептуальні моделі в цих кольоротермінах однакові [22]. 

Наша позиція щодо визначення основних кольорів збігається з думками 

Т. Г. Корсунської, Х. Х. Фрідман, М. І. Черемсіної [79], Х. Чірнер [185], тобто 

матеріалом нашого дослідження є вісім основних кольорів спектра: rot, gelb, 

grün, blau, braun, schwarz, grau, weiss.  

Багато вчених вивчають колороніми з позиції їх семантичного поля, 

звертаючи увагу на різні його складові. Згідно з В. А. Москович [105], 

семантичне поле кольоропозначень складається з трьох «ярусів слів»: слів з 

широким значенням (позначають багато відтінків кольорів, вказуючи лише 

на тон); лексем з вужчими значеннями (називають більш вузькі відрізки 

колірної гами і дозволяють розрізняти світлий і темний відтінки кольору); 

слів з вузькими значеннями (спеціалізуються на позначенні окремих груп 

відтінків часто тільки одного класу). 

Ю. В. Зольникова вважає концепт «колір» центральною категорією 

лінгвистичної картини світу. Під час утворення нових кольороназв лексеми 

зазнають різних семантичних зрушень (розширення основного значення 

слова та поява нового). Німецькі кольоропозначення утворюють систему, що 

сформована за принципом поля й відображає не лише загальномовні 

системні якості (центр і периферія), але й властивості, що визначаються 

особливостями мікросистем і їх сумою [59].  

Інші дослідники вивчають спектральний склад колоронімов 

(К. Кауфман [225], Т. Г. Корсунська [76], Т. Ф. Семашко [156]). Наприклад, 

Т. Ф. Семашко [156] при аналізі лексико-семантичних структур назв кольорів 

у сучасній українській мові, спирається на те, що кольори, які існують у 

природі, складають тривимірну систему, тобто кожен з них може 

змінюватися в трьох напрямках: за колірним тоном, насиченості і яскравості. 

Для кожного кольору потенційно можливий ряд назв, в котрому кожне слово 

підкреслює окремий бік одного загального змістовного поняття, наприклад, 

червоний – багряний – бордовий – рожевий. 
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Дослідження К. Кауфман присвячено семантичному аналізу 

прикметників кольоропозначень – червоному і його відтінкам. Цей 

лінгвофілософський аналіз проводиться з метою вивчення взаємовідносин і 

внутрішньої структури значення цих лексем. Лінгвіст досліджує 

відображення різних ступенів інтеграції та етапів розвитку досліджуваних 

прикметників в актуальному слововживанні [225]. Інші вчені вважають, що 

виділити ‗центр‘, ‗ядро‘ мало для повного аналізу кольоропозначень і 

додають лексико-семантичні групи слів кольоропозначень. Встановивши 

ознаки ядра, Т. Г. Корсунська, Х. Х. Фрідман, М. І. Черемсіна [76] відносять 

інші кольоропозначення до периферійних. 

Проблематиці семантичних значень присвятили свої праці багато 

вчених (Н. Б. Бахіліна [13], Р. Д. Керімов [68], В. Г. Кульпіна [85], 

Т. Ходжаян [176], Х. Чірнер [178]). За допомогою механізмів переносного 

значення (метонімії, метафори) виникають прямі похідні і переносні лексико-

семантичні варіанти, що виходять за межі позначення кольору. Утворення 

слів цієї групи можна проілюструвати на прикладі одиниць вторинної 

номінації braun ‗nationalsozialistisch‘ (коричневий – націонал-

соціалістичний). У результаті репродукування в свідомості людини всіх 

можливих суджень про концепт націонал-соціалізму виявляється нова 

домінуюча ознака, в цьому випадку – це колірна ознака сорочки прихильника 

фашизму – ‗коричневий‘. 

Потім встановлюється інший концепт зі схожою ознакою – 

‗коричневий колір‘. Завдяки інтеграції двох концептів за суміжністю колірної 

ознаки, яка стає мотивуючою базою для нового найменування, виникає 

одиниця вторинної номінації braun (коричневий) – ‗nationalsozialistisch‘ 

(націонал-соціалістичний). Отже, мова йде про метонімічне переосмислення: 

колір одягу (частина) використовується замість назви людини (ціле) [72, с. 

23]. Розглядаючи вторинну номінацію кольоропозначень, Т. Ходжаян 

досліджує механізм виникнення конотативного значення в мові та мовленні, 

а також визначає їх роль у виникненні контексту [176, с. 12]. 
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Х. Чірнер розглядає сполучуваність кольоропозначень і приходить до 

висновку, що для основних прикметників-кольороназв характерними є три 

види сполучуваності: 1. вільна, необмежена; 2. вільна, але обмежена 

реальною дійсністю; 3. скута, обмежена мовою [178, с. 20]. Таким чином, 

дослідник вносить уточнення до шостої ознаки, встановленої  

Т. Г. Корсунською та іншими. Так само вчений зазначає, що у процесі 

утворення нових лексем кольоропозначень слова піддаються різним 

семантичним зрушенням (розширення основного значення слова і поява 

нового – семантичної інновації, або розвиток омонімії). 

На думку Х. Чірнер [178, с. 22] та інших, німецькі кольорономінаціі є 

системою, яка сформована за принципом поля і відображає не тільки 

загальномовні системні ознаки (центр і периферія), але і властивості, які 

визначаються особливостями мікросистем та їх сумою. З одного боку, це – 

система, в центрі якої знаходиться слово, яке позначає поняття ‗колір‘, а на 

периферії – лексеми, які містять сему конкретного кольору. З іншого боку, це 

ряд мікросистем, у центрі кожної розташовується основне 

кольоропозначення, навколо якого в певному порядку групуються слова, 

пов'язані з семою цієї центральної лексеми кольоропозначення. 

Отже, мікросистема червоного кольору (rot) включає кілька підгруп 

лексем-кольороназв, які передають різні відтінки червоного: hellrot ‗яскраво-

червоний‘ (fleischfarben, zartrosa, korallenrot, pink); dunkelrot ‗темно-

червоний‘ (himbeerfarbig, weinrot, bordeauxrot); близькі до gelb ‗жовтий‘ 

(orangefarben); близькі до braun ‗коричневий‘ (terrakottafarben, kupferig usw.); 

близькі до blau ‗синій‘ (violett usw.) Порядок розташування периферійних 

об'єктів навколо центральної лексеми кольоропозначень залежить від 

семантичного значення (міра колірної насиченості), стилістичних 

можливостей, ступеню вживання. На думку Х. Чірнер  

[178, с. 24], відтінки кольороназв належать як до аналітичних одиниць 

(лексеми кольоропозначень вторинної номінації – milchig, rosig, krebsrot, 

bleifarben), так і синтетичних утворень, які уточнюють інтенсивність 
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забарвлення (gelblichgrün, goldgelb; а також двоскладові – polar-blau), мають 

форму складних і конструктивно складних зворотів (порівняльні звороти – 

bräunlich rot wie rost).  

Вивчаючи кольоропозначення та їх відтінки, Н. Б. Бахіліна розглядає 

певний ряд кольоропозначень: білий, чорний, червоний (рудий, рум'яний), 

синій (блакитний), коричневий (смаглявий, бурий), помаранчевий (рудо-

жовтий), фіолетовий (ліловий), який, на її погляд, представляє особливий 

інтерес [13, с. 27]. Н. Б. Бахіліна досліджує етимологічні дані 

кольоропозначень. Розглядаючи лінгвофеноменологічний опис груп об'єктів, 

які вказують на колір, В. Г. Кульпіна у своєму дослідженні об'єднує 

лінгвістичний, соціо- і психолінгвістичний, а так само культурологічний 

аспекти у вивченні кольоропозначень, що дозволяє провести повний 

порівняльний аналіз систем кольоропозначень близькоспоріднених мов – 

російської та польської [85]. 

Отже, незважаючи на кількість робіт, присвячених темі колоронімів, 

вважаємо цю тему мало дослідженою, що обумовлено, на нашу думку, 

такими причинами. По-перше, найчастіше аналізу піддаються прості слова, 

виражені прикметниками, а іменникам і дієсловам не приділяється увага. По-

друге, словосполучення розглядаються здебільшого з позиції семантичного 

значення, не враховуючи їх структурну особливість. Крім того, до сьогодні 

не встановлено лінгвістичний статус колористичних одиниць, що 

підтверджує відсутність його визначення в лінгвістичних енциклопедичних 

словниках. 

 

1.3. Особливості використання колоронімів у публіцистиці 

 

Сучасна лінгвістика не випадково приділяє особливу увагу вивченню 

мови засобів масової інформації і, перш за все, – мови преси, тому що для неї 

є характерним жанрове розмаїття, динамічність, яскравість, також вона є 

своєрідним середовищем для різного роду новоутворень. Лінгвісти, 
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аналізуючи мову преси, розглядають її в різних аспектах, в тому числі і з 

використанням колоронімів. 

У роботах, присвячених публіцистичному тексту відображається 

інтерес до політичної комунікації, семантичних, функціональних змін у мові, 

що зумовлено бурхливим розвитком подій у суспільстві. Багато дослідників 

аналізують колороніми, що відносяться до політичної сфери, і це не 

випадково, адже кожна політична партія має символіку певного кольору, яка 

залишається асоціацією в свідомості людей і автори друкованих текстів 

використовують її, замінюючи назву політичної партії на колоронім, що 

символізує будь-яку партію (Н.І. Ніколенко [124], Р. Д. Керімов [68]). 

Н.І. Ніколенко розглядає функціонування українського колороніма 

‗помаранчевий‘ у мові преси, виділяє нові значення, яких ця лексема набула 

в ході політичних подій в Україні [126]. Так, досліджуючи політичний 

дискурс ФРН, Р. Д. Керімов звертає особливу увагу на текстильні 

концептуальні метафори. Вчений показує, що така метафора відображає не 

реальний стан речей у світі, а тільки ‗бажане‘ і ‗вигідне‘ для німецьких 

політиків, які ‗одягають‘ своє бачення соціальної реальності сучасної ФРН і 

Євросоюзу в різні концептуальні метафори, в тому числі і з вихідної 

концептуальної сфери ‗одяг‘ [68, с. 98]. Р. Д. Керімов стверджує, що 

аналізований тип метафор не тільки концептуалізує соціальну реальність, а й 

сам створює її в мовній картині світу німецьких політиків, які нав'язують 

своїм громадянам, електорату своєї країни і Європейського Союзу. 

На думку Р. Д. Керімова, за допомогою концептуальних метафор 

німецькі політики маніпулюють свідомістю тих, чиї інтереси вони повинні 

представляти (своїх виборців), і нав'язують їм необхідне і ‗правильне‘ 

бачення сьогодення, минулого і майбутнього. У подібній інтерпретації 

концептуальна метафора виявляється потужним інструментом для здійснення 

ідеологічного тиску. Приклад розвитку метафоричного значення колірної 

одиниці ‗коричневий‘ наочно демонструє, як із часом змінюється значення 

метафори, обумовлене зміною суспільно-політичного режиму.  
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У соціалістичній для націоналу риториці ця метафора активно вживалася і 

мала в офіційній німецькій мові позитивне оцінне забарвлення, вказуючи на 

‗авангард‘ націонал-соціалістичної партії – штурмовиків (а потім і на всіх 

нацистських партійців), які боролися за ‗праву‘ (з точки зору фашистської 

пропаганди) справу [68]. 

Наступна група вчених досліджує фразеологічні одиниці з 

колористичним компонентом (Т. В. Авраменко [2], О.М. Мужикова [107],  

Е. Флітц [204], Ю. О. Шепель [184]). Т. В. Авраменко вважає фразеологізми з 

колірною лексикою засобами з акцентом на образність. В газетних оглядах 

широко використовується образна фразеологія з використанням кольороназв, 

вона надає висловлюванню виразності та яскравості. Т. В. Авраменко 

аналізує перекладацькі особливості газетно-публіцистичного стилю, а саме 

способи перекладу заголовків та уривків газетно-інформаційних статей на 

підставі власних перекладів. Автор стверджує, що для заголовків англійських 

газет характерним є подвійний зміст заголовоку, так як комбінація слів 

підбирається таким чином, що за змістом можна зробити абсолютно 

протилежні переклади. Своєрідна особливість газетної мови виявляється в 

тому, що в газеті є універсальні мовні аспекти — заголовки, підзаголовки, 

рубрики. В якості заголовка може бути використане одне слово, поєднання 

слів, пропозиція, декілька пропозицій і, звичайно, фразеологізми з колірним 

компонентом для вираження більшої експресивності [2] 

Ю. О. Шепель вивчає передумови вживання фразеологізмів з 

елементом кольору та особливості їхнього сприйняття. З‘ясовано, що 

фразеологізми утворюються в мовленні та відображають ті явища і предмети, 

які безпосередньо оточують людей, а люди, в свою чергу, надають їм тих чи 

інших характеристик, в тому числі ознак за кольором. Виявлено що у деяких 

фразеологізмах, які вирізняються за емоційно забарвленою образністю в 

мовленні, саме колір є складовою частиною. Колір допомагає створити 

яскраві зорові образи з сухих абстракцій, що робить мовлення барвистим та 
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емоційно насиченим. Це і є головною передумовою вживання фразем з 

елементом кольоропозначення в художніх та публіцистичних текстах [184]. 

У роботі О. М. Мужикової [107] використовується не тільки метафора, 

але й метонімія. Автор описує процеси метафоризації та метонімізації, що 

відбуваються з найменуванням синього кольору в сленгу британського, 

американського, австралійського варіантів англійської мови. У процесі 

виділяються різні види метафори: зооморфна, предметна, соматична, 

антропоморфна, міфологічна і дві самі частотні моделі метонімії. 

Е. Флітц [204] досліджує функціонування метафор у газетному тексті, 

виділяючи переносні значення, які зіставляються з їх словниковим варіантом. 

Причому одні значення використовуються без змін, ідентично, а інші, 

переносні значення, зазнають у контекстах сучасної суспільно – політичної 

тематики зміни в семантиці, лексичній сполучуваності та експресивно-

оцінному забарвленні. Утворення нових слів з колоративним компонентом, 

слово- або фразотворення у пресі є актуальною темою для сучасного 

мовознавства. 

Багато вчених вважають газетні тексти базою поповнення складу 

сучасних словників (Н. А. Зевахіна [59], Ф. Ф. Насібуліна [109], 

 Г. В. Чистякова [179], І. В. Григор'єва [39]).  

Наприклад, Н. А. Зевахіна проводить аналіз композитів-комплексів 

компаративного типу в газетному дискурсі, які супроводжуються 

механізмами виникнення слів (особливо складних) у мові. На думку 

лінгвіста, газетні тексти знаходяться на межі між письмовим та розмовним 

мовленням, внаслідок чого посилюється процес словотворення [59]. 

Ф. Ф. Насібуліна вивчає кольороназви білого тону. У німецькомовному 

рекламному дискурсі дослідниця характеризує основні лексеми, що 

реалізують значення відтінків; виділяє їх формально-граматичні параметри 

(прості, сладні, описові); визначає ціннісні орієнтири соціумів [109].   

Г. В. Чистякова розглядає засоби вербалізації концептів кольору з 

позиції словотвірних дериватів. Структурно-семантичні деривати, утворені 
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від базового репрезентанта, значно розширюють структуру концепту колір, 

дозволяючи говорити не тільки про типовість забарвленості реалії або явища, 

а й про процес набуття об'єктом цього забарвлення [179]. На думку 

І. В. Григор'євої [39], дослідження лексики кольоропозначень на матеріалі 

мови ЗМІ, що є активною сферою функціонування мовних одиниць, 

розкриває ціннісні пріоритети і культурні стереотипи суспільства, зміни цих 

стереотипів, трансформації деяких значень кольорів.  

Отже, колороніми як об'єкт дослідження в публіцистичному тексті 

вивчаються тільки в психолінгвістичному, перекладознавчому і 

лінгвокультурологічному аспектах. Аналізу піддається саме якісна і масова 

преса, оскільки саме між цими різновидами публіцистичного жанру в останні 

десятиліття у зв'язку зі зняттям ідеологічних бар'єрів з'явилися суттєві 

відмінності, які і викликають інтерес у дослідників. Особливо пильна увага 

приділяється наявності в лексиці сучасної газети неологізмів, оскільки саме 

за допомогою цієї лексики можна дізнатися про ставлення до певних явищ 

нашого часу. У вище зазначених дослідженнях колороніми розглядаються не 

в повному обсязі, мало досліджуються тематичні групи, сфери вживання, що 

і дозволяє вважати проблему колоронімів у сучасній німецькій мові 

недостатньо вивченою. 

 

1.4. Методологія і методика дослідження 

 

Методологічною основою нашого дослідження є загальні принципи 

лексичної семантики німецької мови зокрема семасіології та ономасіології. 

Під методикою дослідження розуміємо застосування загальноприйнятих 

наукових методів стосовно мети і завдань дослідження. Методом вважаємо 

систему процедур вивчення об'єкта дослідження. У семасіології 

використовується широкий спектр дослідницьких методів.  

Серед лінгвістичних методів дослідження найбільш продуктивними 

виявилися: метод суцільної вибірки, аналіз словникових дефініцій, 
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етимологічний метод, метод контекстуального аналізу, структурно-

семантичний і словотвірний аналіз, вибір яких зумовлено метою та 

завданнями дисертаційного дослідження. Оскільки семасіологічний підхід 

реалізується в тлумачних словниках, у нашому дисертаційному дослідженні 

ми використовуємо саме тлумачні словники під час аналізу колоронімів за 

словниковими дефініціями. У нашій роботі також приділяється увага 

фразеологічним одиницям, до складу яких входять колороніми. 

Метод суцільної вибірки застосовується для відбору досліджуваних 

номінацій. За допомогою методу суцільної вибірки з текстів словникових та 

публіцистичних статей було відібрано і опрацьовано ілюстративний матеріал 

дослідження – 484 текстових фрагментів, які містять колороніми та їх 

лексико-фразеологічні деривати. 

Аналіз словникових дефініцій застосовується з метою опрацювання 

фактичного матеріалу, а саме: відбір колоронімів, а також композитів і 

фразеологічних одиниць з колоративним компонентом, визначення їхнього 

значення, їхня інтерпретація і класифікація. Звернення до аналізу 

словникових дефініцій дозволяє нам дізнатися не тільки про походження 

слова, його родовід, а й простежити способи утворення, первинне звучання і 

зміни значень у процесі мовної еволюції. 

Етимологічний метод дозволяє вивчити джерела і процес формування 

словникового складу мови, а також реконструкцію словникового складу мови 

найдавнішого періоду. У лексиці кожної мови є значний фонд слів, у яких  

зв'язок форми із значенням незрозумілі носіям мови, оскільки структура 

слова не піддається поясненню на основі діючих у мові моделей творення 

слів. Історичні зміни слів зазвичай затемнюють первинну форму і значення 

слова, а знакова природа слова визначає складність реконструкції первинної 

мотивації, тобто зв'язку первинної форми і значення слова. 

Метою етимологічного аналізу слова є визначення того, коли, в якій 

мові, за якою словотворчою моделлю, на базі якого мовного матеріалу, в якій 

формі і з яким значенням виникло слово, а також які історичні зміни його 
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первинної форми і значення зумовили справжню форму і значення. 

Реконструкція первинної форми і значення слова, власне, і є предмет 

етимологічного аналізу. 

Контекстуальний аналіз забезпечує розгляд випадків, коли аналізовані 

мовні одиниці отримують у тексті ширше значення ніж словарні одиниці. 

Цей аналіз дозволяє досліджувати колороніми в умовах їх вживання в 

реченні, вивчення контекстуальної взаємодії слів, з урахуванням специфіки 

мови. Як правило, значення колоронімів, знайдених у контексті, збігаються зі 

словниковими, але, як відомо, колороніми можуть набувати у контексті 

додаткового смислового навантаження.  

Наприклад, лексема blau, крім позначення блакитного кольору, має 

додаткове значення ‗холодний, далекий‘ і викликає в читача негативні емоції, 

колоронім gelb набуває додаткового значення ‗хвороба‘, колоронім rot в 

контексті отримує додаткове значення ‗сором‘. Асоціації цих колоронімів з 

холодом, хворобою, соромом і т.д. супроводжуються емоційним станом і 

виражаються емотивністю колоронімів, яка викликана, в першу чергу, 

образним компонентом конотації, а потім оціночністю та експресивністю. 

Структурно-семантичний аналіз використовується в нашій роботі для 

виявлення семантичної структури колоронімів, визначення способів 

формування корпусу колоронімів, їх дериватів і фразеологічних одиниць. 

Вказана методика ґрунтується також на загальних положеннях 

системного функціонального аналізу. Застосування системного 

функціонального аналізу проводиться з метою виявлення структурно-

семантичних і функціональних аспектів фразеологічних одиниць із 

колористичним компонентом у сучасній німецькій мові шляхом їх 

семантичної, структурної та функціональної специфіки. 

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 
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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 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 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. Використання 

вищевказаних методів дозволяє визначити місце колороніма в сучасній 

лінгвістиці як експресивної лексико-семантичної одиниці і дійти нижче 

вказаних висновків. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Одним із об‘єктів дослідження сучасної мови є колір, який у силу своїх 

характеристик має багату платформу для опрацювання. Це пояснюється 

такими чинниками:  

1. В сучасній лінгвістиці існують різні трактування лексичних одиниць, 

що означають колір («кольоропозначення», «кольорономінації», «лексеми-

кольороназви», «слова-кольороназви», «кольоротерміни», «колористична 

лексика», «імена кольору», «колоративи», «колірне поєднання», 
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«кольоролексема», «колірна лексика», «лексика кольору», категорія кольору, 

«концепт кольору», «colour words», «die Farbbezeichnungen», «die 

Farbadjektive», «die Farbwörter»).  

2. Для колоронімів характерна ‗мінливість‘ колірної ознаки, завдяки 

тому що кожен колір має кількісно вимірювані фізичні характеристики, а 

саме: спектральний склад і яскравість.  

3. В різних мовах немає відповідності кольорів, наприклад, сучасна 

німецька мова не розрізняє блакитного і синього кольорів, обидва 

позначаються лексемою blau. 

4. В сучасній лінгвістиці існує проблема колоронімів, є різні 

трактування і теорії, які стосуються цієї теми. У вітчизняній лінгвістиці 

досліджуються колороніми різних мов: англійської, німецької, французької, 

іспанської, польської, чеської, російської, української, турецької, грузинської 

і, навіть, японської та китайської. 

 Німецькомовні колористичні лексеми досліджуються з позиції 

семантичного значення, їх семантичного поля, спектральної характеристики, 

проводиться порівняльний аналіз активних словників колоронімів. У 

вітчизняній лінгвістиці аналогічні лексеми досліджувались досить рідко. У 

вітчизняному та зарубіжному мовознавстві колороніми ділять на основні та 

периферійні кольори. У зв‘язку з цим лінгвістичному аналізу підлягають як 

основні кольори, так і їхні відтінки. Але найбільша увага приділяється 

колоронімам у складі фразеологічних зворотів, тому що в значеннях, які вони 

позначають, не завжди зберігається колірна ознака. Незважаючи на 

різноманітність точок зору щодо визначення кількості основних колоронімів, 

більшість вчених виділяють вісім основних кольорів спектра: rot, gelb, grün, 

blau, braun, schwarz, grau, weiss, тому об‘єктом нашого дослідження стали 

саме вони.  

5. Вивчення колоронімів вторинної номінації зосереджено на таких 

аспектах. Виникнення прямих похідних і переносних лексико-семантичних 

варіантів спостерігається в текстах засобів масової інформації або художньої 
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літератури. Слова і словосполучення з колірним компонентом утворюються 

за допомогою механізмів переносного значення, у більшості випадків – 

метонімії та метафори. Продуктивність утворення нових колоронімів 

залежить від сфери людської діяльності. Існуючі дослідження спираються, як 

правило, на публіцистичні тексти політичної тематики.  

У працях, де досліджується структура колористичних одиниць, 

аналізуються колороніми - прикметники, колороніми в складі фразеологічних 

зворотів, а також вивчаються інші частини мови (субстантивовані 

прикметники, дієслова), в складі яких є колористичний компонент. Проблему 

слово- і фразотворення порушують деякі дослідники, саме це детальніше ми 

розглянемо в нашому дослідженні. 

6. В основному вчені вивчають художній і публіцистичний стилі, які 

можуть дозволити вживання колоронімів у будь-якому їх прояві. У 

художньому мовленні вживання колоронімів, крім створення образності і 

емоційності мови, підкреслює індивідуальність стилю автора, а в 

публіцистичних текстах служить для формування певного ставлення до 

суспільних справ, дозволяючи оцінити будь-яке явище, використовуючи 

символічне значення колоронімів. Утворення нових слів з колоративним 

компонентом, слово- або фразотворення в пресі вважається актуальною 

темою для сучасного мовознавства. На думку багатьох учених газетні тексти 

можна використати як базу поповнення складу сучасних словників.  

7. Для аналізу німецькомовних колоронімів використовуються такі 

лінгвістичні методи: аналіз словникових дефініцій (для виявлення 

змістовного боку колоронімів), етимологічний метод (для виявлення 

початкових форм і значень колоронімів), контекстуального аналізу (для 

встановлення особливостей функціонування колоронімів у певному мовному 

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

структури і семантики колоронімів, способів формування їх дериватів і 

фразеологічних одиниць). 
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Проаналізовані в розділі теоретико-методологічні основи дослідження 

колоративних одиниць німецької мови дають підставу для подальшого 

дослідження колоронімів як об'єктів лексико-фразеологічних дериватів. 

Основні положення першого розділу представлено у двох публікаціях 

[119; 120]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ЕТИМОЛОГІЯ ТА СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ЕВОЛЮЦІЯ 

КОЛОРОНІМІВ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

 

2.1. Етимологічні аспекти колоронімів німецької мови 

 

Історія словникового складу мови завжди привертала увагу 

дослідників. Подібні дослідження дають змогу простежити історію 

функціонування окремих пластів лексики на відповідному хронологічному 

зрізі, окреслити склад лексем та їх семантику, визначити джерела поповнення 

відповідних груп лексики, можливості сполучуваності ‗нових‘ слів та їх 

співіснування зі ‗старими‘ лексемами, простежити подальшу долю лексем і 

встановити ступінь їх семантичної еволюції. Дослідження історичного 

лексикону німецької мови, а саме колоронімів, має свою історію. Розглянемо 

етимологічні аспекти досліджуваних колоронімів. 

 

Етимологія колороніма rot ‘червоний’ 

 

Ще з часів Середньовіччя червоний колір вважався ознакою влади. 

Носити речі з червоного матеріалу було дозволено і доступно лише 

високопоставленим особам. Червоний колір був також ознакою достатку 

[257, с. 95]. Вважається, що червоний – перший колір, який було виявлено 

людьми. Щоб добути червоний колір, люди розтирали в порошок шматочки 

гірської породи, які мали у своєму складі залізо, і змішували їх з водою. 

Червоний колір був популярний серед мисливців. Вони фарбували свою 

зброю в цей колір, щоб привернути вдачу на полюванні. Згодом знайшлися 

інші можливості отримання червоного кольору. Наприклад, з марени – 

дворічної рослини, коріння якої містять червону речовину. Пізніше джерелом 

червоного кольору став кошеніль (висушені тіла самок комах виду щитівок, 
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які мешкають на деяких видах кактусів). До складу кошенілі входить близько 

10% барвника – кармінової кислоти [270, с. 69]. 

Вперше в німецькій мові згадується про колоронім rot у письмових 

джерелах ще в VIII столітті. У давньонімецькій, а також у 

середньоверхньонімецькій мовах існувало слово rōt. У цей період часу 

лексема rot вживалась як у прямому значенні ‗рудоволосий‘, так і в 

переносному ‗фальшивий‘, ‗хитрий‘. В англосаксонській мові існувало слово 

rōd, у середньонідерландській мові вживалось слово rōt. Було встановлено, 

що німецький прикметник на позначення кольору rōt співвідноситься з 

іншими словами в германських мовах завдяки загальногерманському коріню 

reudth, який вживається для позначення червоного кольору. В 

давньоіндійській мові слово rudhirá у прямому значенні позначає ‗червоний‘, 

а в переносному – ‗кривавий‘, у грецькій мові лексема eserythrós також 

позначає червоний колір, а слово éreuthos лише передає значення червоніння. 

У латинській мові є три слова, які мають майже однакове значення: 

прикметник rubeus позначає червоний, пізніше з нього походить іменник 

Rubin, який вживається для позначення мінералу червоного кольору. Крім 

того, існує слово ruber, яке передає всі відтінки червоного кольору, замість 

якого раніше використовувалось слово rubica, але воно вживалось не лише 

для позначення всіх відтінків червоного, а також позначало ‗червоний ґрунт‘. 

У давньолатинській мові існувало слово robus – ‗серцевина дерева‘, яким 

позначались різні відтінки червоного. Навіть старонімецьке і 

середньоверхньонімецьке слово rost ‗іржа‘ має загальногерманське коріння: 

це слово вказує на червонуватий колір шару заліза, що розклалося [279, с. 

1139]. 

Rot вважається найдавнішим і одночасно найпоширенішим 

колоронімом у групі індоєвропейських мов, що підтверджується 

словниковим запасом минулих століть. Давньонімецьке слово die Röte 

спочатку позначало ‗червоніння‘, сьогодні до попереднього значення 

додалось ще два значення ‗рум'янець‘, ‗заграва‘. Іменник die Rötel ‗Краснуха‘ 
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(дитяча хвороба, яка супроводжується плямистим висипом червоного 

кольору) з'явився в середньоверхньонімецькій мові у другій половині XVI 

століття та існує до сьогодні, але з іншим значенням ‗червоний олівець‘. Для 

позначення дитячої хвороби вживається схожа лексема die Röteln, що 

виникла завдяки додаванням закінчення -n до основи Rötel [279, с. 1140]. 

Існування дієслів, які мають у семі червоний колір, помічено ще в VIII 

столітті, наприклад, дієслово röten спочатку позначало ‗робити червоним‘, 

пізніше набуло значення ‗ставати або бути червоним‘ і ‗виблискувати 

червонуватим‘, а в сучасній німецькій мові позначає ‗рум'янити‘. Сучасне 

дієслово erröten ‗почервоніти‘ з'явилося в X столітті та мало такі форми: 

irroten, erroten. Як видно з прикладів, дієслова німецького середньовіччя 

відрізняються не лише морфологічними ознаками (префікс ir- змінився на er-, 

а коренева голосна -o отримала умлаут), але і семантичними [279, с. 104]. 

Іменник das Rotauge ‗плотва‘ виник у XIII столітті та існує в сучасній 

німецькій мові. Таку назву цей різновид риб отримав через червоне коло 

навколо очей, що ще раз підтверджує важливу роль асоціацій у житті людей. 

В раньоверхньонімецькій мові існували також відтінки червоного, 

наприклад, rötlich ‗злегка червоний‘, виникнення якого виявлено в XV 

столітті та використовується й досі. Пізніше, в XVI столітті, помічено появу 

композитів, наприклад, das Rotkehlchen ‗малинівка, зарянка‘, ім‘я (назва) якої 

пов'язано з її зовнішністю – оперенням червоного кольору на шиї та грудях. 

Інший композит das Rotwild виник ще в середньоверхньонімецькій мові, але 

писався він з маленької літери, без артиклю та закінчувався на літеру -t- 

rotwilt. Значення складного слова не змінилося відтоді – ‘червона дичина‘ 

[279, с. 1140]. 

Червоний колір привернув увагу відомих лінгвістів Якоба та 

Вільгельма Грімм, які позначали прикметник rot кольором вина, крові, 

дорогоцінних металів (золота, міді), вогню. Крім того, вони стверджували, 

що лексема rot має багатий словотвірний потенціал. При цьому слово rot 

може займати як головну, так і другорядну позицію. Ті композити, де 
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кольоронім rot є головним словом, позначають одиничні відтінки кольору і 

виявляються в більшості випадків порівнянням. Так, наприклад, blitzrot 

‗червоний, як блискавка‘, brandrot ‗червоний, як опік‘, purpurrot ‗червоний, 

як пурпур‘, scharlachrot ‗яскраво-червоний, багряний‘, hochrot або 

brennendrot ‗ясно-червоний‘ [279, с. 1140]. 

 

Етимологія колороніма gelb ‘жовтий’ 

 

Коливання в позначенні жовтого і зеленого кольорів спостерігається в 

багатьох мовах. Пояснюється це не особливим баченням навколишньої 

дійсності, а відсутністю значної необхідності розрізняти окремі ділянки 

спектра (які покриваються однією лексемою), що було обумовлено укладом 

життя стародавніх народів [258, с. 140]. Прикметник gelb походить від 

давньогерманського слова gel(o), середньоверхньонімецького – gel, а літера b 

в кінці слова з'явилась від відмінюваної форми західногерманської мови 

gelwa – ’gelb’ в XV столітті. Загальний корінь ghel в індоєвропейських мовах 

вживався для позначення одночасно жовтуватих і зеленуватих кольорів  

[258, с. 141]. У латині лексема helvus використовувалась для позначення 

жовтого кольору, а саме, ‗медово-жовтого‘. Додатково до колірної ознаки 

вищевказаним лексемам приписувалися й інші значення ‗блищати, сяяти, 

мерехтіти‘. Вважається, що слово gelb має спорідненість зі словами Galle  

‗жовч‘ і Gold ‗золото‘, оскілки цей кольоронім отримав свою назву за 

аналогією з кольорами вищевказаних об‘єктів [279, с. 417]. 

Зв'язок жовтого кольору з жовчу знайшов своє відображення у творі 

Гайлера фон Кайзерсберга ‗Gelber Neid‘ – букв. ‗Жовта заздрість‘ у 1510 

році. Хоча незадовго до того в 1494 році у Себастьяна Бранта жовтий колір 

асоціювався з дурістю і дурощами. І лише в XIX столітті словосполучення 

gelber Neid стало вживатися для передачі заздрості. Спочатку замість 

прикметника gelb у словосполученні вживались інші прикметники – bleich 

‗блідий‘, blaß ‗блідий, бляклий‘, за однією з версій заздрість асоціювалась із 
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худою і блідою людиною. Вислів grün и gelb werden – букв. ‗позеленіти від 

заздрощів‘, вперше застосований Людвигом Анцергрубером у 1876 році, 

вживається для позначення сильної заздрості та служить прикладом, що 

підтверджує функціонування двох лексем grün, gelb як одне ціле, які, на 

нашу думку, виконують атрибутивну функцію для посилення почуття 

заздрості.  

Пізніше в німецькій мові з'явились такі лексеми: Glanz ‗блиск‘, Glas 

‗скло‘, gleißen ‗яскраво блищати‘, glimmen ‗тліти‘, glotzen ‗витріщатися‘, 

glühen ‗розжарювати‘, glatt ‗гладкий‘ [279, с. 417]. У XVI столітті з'являються 

похідні слова від лексеми gelb, а саме дієслова: gilben ‗пожовтіти‘, gilwen, 

sich gilwen ‗робити жовтим‘, gelwen ‗жовтіти‘, vergilben ‗фарбуватися в 

жовтий колір, бляклий від часу, втрачати колір – про папір, листя, тканини‘. 

Треба відзначити, що дієслово vergilben походить від 

середньоверхньонімецького дієслова vergilwen зі значенням ‗ставати жовтим, 

жовтіти‘, тобто дієслово з часом не лише змінило форму, а й значення. 

Прикметник gelblich ‗жовтуватий‘ уперше було вжито ще у  

XV столітті. До звичної для нас форми прикметник дійшов шляхом 

наступних перетворень: gilblicht → gilblich →gelbloht→gelwelot →gelblich. 

Схоже за формою, але відмінне за значенням слово gellen з'явилось у 

середньоверхньонімецькій мові і позначало ‗крик‘. Сьогодні значення цього 

слова відповідає його дієслівній формі – ‗різко звучати‘. 

Іменник з кольоровим компонентом Gelbschnabel  ‗жовторотий юнак‘ 

походить з світу тварин, – букв. ‗жовтий дзьоб‘. Цей складний іменник 

вперше зустрічається у XVI столітті у творі німецького поета Кіріака 

Шпангенберга ‗Theatrum diabolorum‘, правда в той час ця лексема вживалась 

із суфіксом -lin і кореневою голосною -e- – замість -a- – Gelbschnebelin. У 

Шотландії в той час лексема Gelbschnabel використовувалась для позначення 

першокурсників [279, с. 417].   

Словосполучення gelbe Gefahr запозичено з англійської мови yellow 

peril у 1900 році. Перш за все, під цим виразом розуміли іммігрантів з Китаю 
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в Америку у 1876 році. Вперше зобразив це словосполучення класичний 

німецький філолог та історик Макс Поленц у своїй книзі ‗Das Land der 

Zukunft‘ (Країна майбутнього) в 1903 році. У XIX столітті колоронім gelb 

вживався в поєднанні з днем тижня – вівторком. Словосполучення gelber 

Dienstag вживалось для позначення вівторка на Великому тижні на діалекті. 

Раніше цей день називався Der Eierdienstag, – букв. ‗Яєчний день‘, тому що в 

цей день посту дозволялось їсти яйця, тому за кольором яєчного жовтка 

вівторок отримав назву ‗жовтий‘ [276, с. 254]. 

У XII-XVI століттях жовтий колір був популярний у жіночому 

гардеробі, оскілки матеріал кольору шафрану високо цінувався. У XIV 

столітті жовтий колір символізував порушення подружньої вірності. У XVI 

столітті жовтий колір проявив свою амбівалентність: з одного боку він 

уособлював проституцію, з іншого – був кольором весілля. Негативне 

ставлення до жовтого кольору базувалося на біблійних історіях 

(апокаліпсичний кінь жовтого кольору асоціювався зі смертю). А оскілки цей 

колір не бере участі в літургії, виникли асоціації з лицемірством, єрессю і 

заздрістю [257, с. 65]. 

Словосполучення gelbe Seiten пов‘язано з професійним телефонним 

довідником. Можливо, цей вислів було запозичене з англійської мови yellow 

pages, що позначає ‗текст на жовтих сторінках‘. Жовтий колір поштового 

диліжанса, який протягом декількох століть був єдиним транспортним 

засобом, і чорний поштовий ріжок – колірні символи німецької пошти. Вони 

зберігають свою актуальність і сьогодні – поштова скринька жовтого 

кольору, а офіційна назва державної пошти – Gelbe Post, окрім електронної. 

Вираз gelbe Gewerkschaften ‗жовті профспілки‘ зустрічається в 

літературі для позначення профспілок, лідери яких проводять політику 

класового співробітництва класу та капіталу, відмовляються від бойових 

методів боротьби на захист корінних інтересів пролетаріату. Спочатку 

‗жовтими профспілками‘ називались штрейкбрехерські профспілки, створені 

підприємцями для розколу робітничого класу і зриву страйкової боротьби. 
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Припускається, що термін виник під час страйку в Монсо-Ле Мін (Франція) в 

1887 році, коли підприємці створили профспілку для зриву страйку. Члени 

цього підприємницького союзу засідали в приміщенні, одне з вікон якого 

було заклеєно жовтим папером замість розбитого скла [257, с. 66]. 

 

Етимологія колороніма grün ‘зелений’ 

 

У давньоверхньонімецькій мові з'явився колірний прикметник gruoni  

ще в VIII столітті, в середньоверхньонімецькій grüene є похідною формою 

дієслів з суфіксом -n: gruonen, grüejen ‗рости, розпускатися, розвиватися‘. 

Пізніше від форми прикметника утворюється дієслівна форма з 

загальногерманським коренем gher – ‗виступати, видаватися‘ (про рослини), 

що пізніше набуло значення ‗рости, зеленіти‘ [258, с. 223]. Як виявилось, ці 

слова споріднені за формою з такими лексемами: der Grat ‗грань‘, die Gräte  

‗риб'яча кістка‘, die Granne ‗вусик‘ і за значенням з лексемою das Gras  

‗трава‘. Отриманий прикметник зі значенням ‗розпускатися, виростати‘ 

спирається на колір рослин, особливо молодих пагонів, які мають зелений 

колір завдяки хлорофілу. Кольором розквітаючої весни прикметник grün 

вважався ще в Середньовіччі, а також символом веселого норову, радості і в 

нововерхньонімецькій – надії. Символом процвітання вважалось 

словосполучення der grüne Zweig – букв. ‗зелена гілка‘, тобто мати успіх, і 

навпаки, з допомогою заперечення kein – auf keinen grünen Zweig kommen – 

‗бути неуспішним‘ [276, с. 280]. 

Субстантивований прикметник das Grün у XII столітті вживався у 

значенні ‗пасовище‘, а у XVI столітті набув значення ‗зелень, свіже листя, 

незаймана природа‘, звідси і походять такі словосполучення: im Grünen ‗на 

природі‘, ins Grüne fahren ‗їхати на природу‘. Стійке словосполучення jmd. 

etwas über den grünen Klee loben ‗хвалити кого-небудь за будь-які заслуги, 

перебільшувати‘ вперше було вжито в казках Якоба Грімма у XVIII столітті. 
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У цьому словосполученні вживається прийменник, який виконує роль 

порівняння і позначає ‗більше, ніж‘. 

Складне слово Grünschnabel ‗молода, недосвідчена людина‘ 

вживається у XVIII столітті та утворено за аналогією з композитом, у складі 

якого в якості визначального слова виступає жовтий колір – Gelbschnabel. А 

висловлювання для позначення неосвіченості zu jung und grün um den 

Schnabel sein згадувалося ще у XVI столітті. Поштовхом для виникнення 

таких слів та словосполучень послужили колір шкіри жовтого та 

зеленуватого відтінку біля кореня дзьоба молодих птахів [279, с. 483]. 

Зелений – колір луків і лісів, що має відображення в наведеному 

висловлюванні: Etwas auf der grünen Wiese errichten ‗спорудити щось біля 

міста на незабудованій території‘, а в 1955 році цей вислів мав інше значення 

– ‗створювати щось нове‘, причому в обох висловах лексема grün 

використовується для передачі переносного значення. Значення 

словосполучення grüne Wiese ‗свіжий, квітучий луг‘, тобто ‗незабудована 

ділянка землі недалеко від міста‘ призвело до утворення іншого 

словосполучення, що стало евфемізмом до слова sterben ‗вмирати‘ – jmd. liegt 

unter dem grünen Rase – букв. ‗хтось лежить під зеленою травою‘, jmd. deckt 

der grünen Rasen – букв. ‗когось покриває зелена трава‘. 

У німецькій середньовічній лицарській поезії зелений колір 

символізував любов. З цим значенням grün було виявлено у французькому 

пасторальному романі Оноре д'Юрфе – ‗Астрея‘, найбільшому пам‘ятнику 

преціозної літератури XVII століття. Тоді виникли словосполучення die grüne 

Seite – букв. ‗зелена сторона‘, що спочатку позначало ‗свіжий, повний 

життя‘, пізніше ‗корисний‘, сьогодні словосполучення die grüne Seite має 

значення ‗найкраща людина, та, до якої виявляють симпатію‘, і, навпаки, в 

поєднанні з запереченням jemandem nicht grün sein – ‗той, хто не 

подобається‘ [279, с. 484].  

Негативну асоціацію викликає колоронім grün у випадку, коли мова 

йде про недорозвиненість або нестиглість. За аналогією з зеленими фруктами 
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виникає поняття ‗зелена людина‘, тобто незріла, людина, що не має досвіду. 

Згадка про незрілість людини зустрічається в романі швейцарського 

письменника Готфріда Келера ‗Der grüne Heinrich‘ (‗Зелений Генріх‘), 

написаного в 1854 / 55 роки. 

У сучасній німецькій мові прикметник grün часто використовується в 

переносному значенні: ‗свіжий, молодий, соковитий‘, на противагу від 

‗сухий, зів'ялий‘ (grüne Bohne  ‗зелена квасоля‘, grüne Erbse ‗зелений горох‘, 

grünes Holz ‗зелена (свіжа) деревина‘, grüne Ware ‗зелені товари (овочі)‘, 

grüne Heringe ‗зелений (некопчений) оселедець‘). У значенні ‗нестиглий‘ 

колоронім grün вживається як антонім колороніму rot ‗стиглий, червоний‘: 

der grüne Apfel ‗зелене (нестигле) яблуко‘, der grüne Junge ‗зелений 

(недосвідчений) юнак‘[274, с. 726].  

Стійке висловлювання jmd. hat einen grünen Daumen ‗мати здатність 

доглядати за рослинами‘ з‘явилось у 30-роки XX століття і досі 

використовується в такому значенні. Зв'язок прикметника grün з рослинністю 

підтримується такими словосполученнями: grüne Lunge – букв. ‗зелені 

легені‘, тобто паркові зелені насадження, grüne Leber – букв. ‗зелена 

печінка‘, тобто рослини, які фільтрують шкідливі речовини з повітря, grüne 

Witwe ‗зелена (солом'яна) вдова‘, grüne Hölle ‗незайманий ліс‘[279, с. 726]. За 

допомогою іменників ці словосполучення набувають стилістичного 

маркування. Наприклад, іменник Lunge у словосполученні grüne Lunge 

оцінюється позитивно, тому що парк порівнюється з ‗зеленими легенями‘, 

що позначає важливість таких насаджень для міста. Рослини порівнюються 

також з ‗печінкою‘, з органом людського організму, який виконує важливу 

функцію очищення організму від шкідливих речовин. 

 

Етимологія колороніма blau ‘синій, блакитний’ 

 

Лексема blau запозичена з романських мов. Спочатку названий 

колоронім не мав чіткого визначення. Так, первісне значення слова blau 

‗світлий, блискучий‘. Ще в давньоверхньонімецькій мові слово blao 
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відповідало латинському – flavus ‗жовтий, золотисто-жовтий, червоно-

жовтий, білавий‘. Вважається, що blau походить від індоєвропейського 

кореня bhel ‗блискучий, білий‘, а також ‗синій, жовтий, білявий‘. У 

середньоверхньонімецькій мові значення лексеми blau стало чіткіше 

розмежовуватись [258, с. 111]. Одночасно з'явилися композити з окремими 

відтінками dunkelblau ‗темно-синій‘, himmelblau ‗небесно-блакитний, 

лазуровий‘, а також порівняння blau wie Lasur ‗синій, як блакить‘, 

словосполучення gesättigtes Blau ‗насичений синій (блакитний)‘. У 

нововерхньонімецькій мові існують такі композити: schwarzblau ‗чорно-

синій‘, blauschwarz ‗синювато-чорний‘, graublau ‗сірувато-синій‘, tiefblau 

‗темно-синій‘, kornblumenblau ‗волошковий‘, veilchenblau ‗фіолетовий‘. 

Словосполучення з колоронімом blau можна вважати популярними, 

судячи з кількості існуючих виразів, що з'явилися ще в XVI-XVII століттях. 

Шкіра набуває внаслідок ударів синій відтінок, звідси – вираз grün und blau 

schlagen ‗побити кого-небудь (до синців)‘, ein blaues Auge haben – букв. 

‗мати синє око‘, тобто підбите око, mit einem blauen Auge davonkommen – 

букв. ‗піти з синім оком‘, тобто ‗дешево відбутися‘[265, с. 106]. В усталеному 

виразі es wird jmdm. blau vor den Augen – букв. ‗потемніти в очах‘, тобто 

втратити свідомість сьогодні замість прикметника blau вживається schwarz – 

‗чорний‘. 

Цей колір асоціюється з обманом та з неприємним психологічним 

станом: blauen Dunst vormachen ‗обдурити‘, blau sein ‗бути п'яним‘. Вираз 

sein blaues Wunder erleben ‗неприємно здивуватися‘ піддався змінам раніше, 

ще в XVII столітті, замість дієслова erleben ‗переживати, випробувати‘ 

вживався інший – sehen ‗бачити‘. Сталий вираз ins Blaue hinein reden 

‗базікати‘[265, с. 106] фіксує ще одну негативну асоціацію з blau – марність. 

У XVII-XVIII століттях з'явилися складні колірні іменники der Blaubart  

‗синя борода‘, die Blaubeere ‗чорниця‘, die Blausäure ‗синильна кислота‘. 

Слід зазначити, що композит der Blaustrumpf ‗синя панчоха‘ спочатку 

вживався як лайливе слово. У ті часи служителі суду носили сині панчохи, а 
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оскільки представники названої професії користувалися поганою славою, 

позначення der Blaustrumpf застосовувалося з негативним значенням ‗шпик, 

зрадник‘. За іншою версією цей складний колірний іменник сягає своїм 

корінням до Венеції XV століття. Хлопчики і дівчатка, які вивчали науки, 

носили сині панчохи. З середини XVIII століття в Англії позначення der 

Blaustrumpf відноситься до сухих і педантичних людей. Пізніше цей колірний 

композит використовується для зневажливого позначення жінки, зовнішній 

вигляд, особисті якості, поведінка, діяльність, інтереси і спосіб життя якої 

значною мірою не відповідають феміністичному стереотипу [270, с. 340]. 

Під виразом der blaue Brief – букв. ‗синій лист‘ розуміють ‗письмове 

нагадування зі школи‘. У XIX столітті у Пруссії це словосполучення 

означало лист королівського кабінету, який отримав свою назву за кольором 

конверта. У сімдесяті роки словосполучення der blaue Brief стало позначати 

офіційний лист, адресований офіцерам і службовцям, який повідомляє їм про 

звільнення або відставку. Завдяки своїй символіці синій колір вживається в 

термінології художньої літератури: словосполучення die blaue Blume  

‗блакитна квітка‘ служить позначенням символу пристрасті для поетів-

романтиків [270, с. 1057]. 

Стійкий вираз der blaue Montag ‗блакитний понеділок‘ спочатку 

означав ‗понеділок перед великим постом‘, тому що літургія проводилася в 

фіолетових шатах. У цей день не працювали. Поступово цей вислів було 

перенесено на всі понеділки, в які не працювали. З 1550 року всі понеділки, 

які вважалися вихідними, стали називати guter Montag ‗гарний понеділок‘, 

таким чином, колірна ознака в поєднанні з лексемою понеділок була 

загублена. Але пізніше значення словосполучення der blaue Montag 

відродилося в новій формі у складному колірному дієслові blaumachen – 

‗святкувати, не працювати‘[241, с. 96]. 

Словосполучення blaues Blut ‗блакитна кров‘ як ознака дворянського 

походження з'явилося в другій половині XIX століття. Цей фразеологізм, 

запозичений з іспанської мови, мав значення ‗блакитна або божа кров‘. 
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Причина такого найменування пояснюється кольором венозних судин, які 

добре проглядалися на білій шкірі людей дворянського походження. Існує 

інша версія, де зв'язок між лексемою ‗блакитний‘ і аристократією 

пояснюється клятвою ‗кров'ю Бога‘, яку часто давали французькі 

аристократи. Завдяки своїй популярності клятва згодом перетворилася у 

сленговий вираз ‗блакитна кров‘, в якому лексема ‗Бог‘ була замінена 

евфемізмом ‗блакитний‘ [257, с. 334]. Зараз поряд з колишнім 

словосполученням існує складний колірний прикметник з тим самим 

значенням – blaublütig. 

Синій колір – один з найулюбленіших у німецькій культурі, 

підтвердженням чого служить численне використання цього кольору в різних 

сферах суспільства. Колоронім blau асоціюється з молодістю, надією, тому і є 

символом молодіжних організацій. Традиційний баварський синій символізує 

синє небо і втілюється у Християнсько-соціальному союзі в Баварії. Вільна 

демократична партія Німеччини з ідеологією лібералізму має синьо-жовту 

кольорову символіку. Така ж забарвленість у символіці партії ‗Альтернатива 

для Німеччини‘. В Австрії синій – символ австрійської партії свободи. 

Розпізнавальний колір ‗Союзу позбавлених батьківщини і прав (ФРН до 1961 

р.)‘ – темно-синій, ‗Союзу південношлезвігських виборців‘ – синьо-жовтий і 

‗Замість партії‘ в Гамбурзі – синій [270, с. 106]. 

 

Етимологія колороніма weiß ‘білий’ 

 

Білий колір – світлий, яскравий, здатний світитися. При протиставленні 

темному, чорному цей колір викликає радісний, оптимістичний настрій, 

символізує світлий, життєрадісний початок. 

Давньонімецьке слово hwaitja означає ‗пшениця‘. Давньою 

індоєвропейською назвою пшениці був корінь pur – ‗зерно озимої пшениці‘. 

Однак германці цей корінь замінено на hwait- з мотивуючою ознакою ‗білий‘, 

очевидно, тому, що старе слово стало позначати бур'ян. 
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У давньоверхньонімецькій мові слово weiß мало основне значення 

‗білий‘, виступало в якості прикметника: *(h)wоz – ‗білий, блискучий‘ від 

індоєвропейського кореня *kwei(t) – ‗світити‘ [279, с.1552]. Це слово 

вживалося у двох значеннях: 1) позначення кольору і 2) в переносному 

позитивному значенні відносно людини. 

 Асоціація білого кольору з невинністю, чистотою, порядністю 

походить від звичаю мити руки, прати білизну. Саме ці звичаї посприяли 

виникненню стійкого словосполучення eine weiße Weste haben – ‗мати 

незаплямовану репутацію‘, що помічено вже в творах одного з 

найпопулярніших прозаїків і сатириків доби бароко Абрахама а Санта-Клара 

(кінець XVII – початок XVIII століть). Але первісне значення цього 

висловлювання вживалось для позначення чистоти сумління, яке 

порівнювалось з білим нагрудником на одязі. Теперішнє тлумачення 

висловлювання eine weiße Weste haben виникло лише на при кінці XIX 

століття в мемуарах відомого державного і політичного діяча Отто фон 

Бісмарка [279, с.1552].  

 Стійке словосполучення weiße Mäuse sehen ‗бачити галюцінації‘ 

помічене на початку XIX століття в творі Йоахіма Рінгельнатца, яке він 

пов‘язує з плутаниною, що викликана оп‘янінням. Можна припустити, 

що така асоціація виникає завдяки поєднанню символіки білого кольору 

(неординарності) і маленької тваринки – миші, яка своєю появою нагадує про 

чуму.  З іншого боку словосполучення weiße Mäuse ‗білі миші‘ позначає 

поліцейських, що працювали в дорожній поліції в 1950 роках. Цей термін 

з‘явився завдяки уніформі білого кольору та автомобілям того ж кольору 

[276, с. 785]. 

Отже, німецьке слово weiß ‗білий‘ пройшло таку смислову деривацію: 

‗всесвіт, світ‘> ‗блищати, сяяти‘> ‗білий‘. На відміну від лексеми schwarz 

словоформа weiß позначає світлий, що відображає сонячні промені, колір 

предметів і явищ. 
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Етимологія колороніма schwarz ‘чорний’ 

 

В етимологічних словниках відзначається, що слово schwarz є 

загальнонімецьким, оскільки воно існує також в інших германських мовах: 

гот. swаrts; дсакс. swart; дісл. svartr; дангл. swear; шв. svart; дат. sort; гол. 

zwart, з яких реконструюється герм. swartoz, в давньоскандинавській мові 

sorti ‗dunkel, dichter Nebel‘ – ‗темрява, густий туман‘, sorta ‗schwarz, dunkel 

werden‘  ‗чорний, темніти‘, sordere ‗schmutzig sein, gering erscheinen‘ ‗бути 

брудним‘, sordes ‗schmutz, Unflat, Unglück, Erniedrigung‘ ‗бруд, сміття, 

нещастя, приниження‘[279, с. 1257; 276, с. 659]. 

Для позначення міфічної істоти застосовувалося таке словосполучення 

was für ein schwarzer Kerl ‗чорний суб'єкт‘. Наявність родинних слів у 

латинській мові sordidus ‗брудний‘, sordis ‗бруд‘ дало можливість вченим 

реконструювати індоєвропейську платформу *suordos зі значенням ‗чорний, 

брудний‘ [279, с. 1257]. 

Лексема die Schwärze, що виникла ще в давньоверхньонімецькій мові, 

еволюціонує в такий спосіб. Приблизно в 1000 році вона мала значення 

‗чорнота, темрява‘, у XIII столітті вживалася як ‗засіб позначення темряви‘. 

У Середньовіччі передавала значення ‗чорний колір, колір ночі‘, а також 

‗морок, темрява, затемнення‘. Дієслово, похідне від іменника die Schwärze – 

schwärzen ‗провозити контрабандою‘, з'явилося ще в IX столітті, замість 

кореневої -ä- вживалася -e – schwerzen, в XIV столітті це дієслово означало 

‗зробити щось вночі‘ і лише у XVIII столітті з'явилося слово, що позначає 

незаконний вид діяльності людини – der Schwärzer ‗контрабандист‘ [279, с. 

1257]. 

У сучасній німецькій мові прикметник schwarz вживається часто в 

значенні ‗незаконний‘: schwarzer Markt – ‗чорний ринок‘, der Schwarzmarkt – 

‗чорний ринок‘, der Schwarzhandel – ‗чорна торгівля‘, ймовірно ще з часів 

першої світової війни, пізніше – ‗нелегальна торгівля валютою‘ з 1923 року, 
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час інфляції, потім недозволена торгівля картками на продукти та інші 

товари. Складний іменник das Schwarzbrot – букв. ‗чорний хліб‘, тобто 

‗житній хліб‘,  відомий ще з XIV століття і зберіг своє значення до цих пір. 

Прикметник з позитивним значенням schwärzlich ‗чорнуватий, смаглявий‘ 

з'явився в мові в XV столітті і вживається в сучасній німецькій мові. У XVII 

столітті за допомогою словотворчих елементів (префікса an-, зміни кореневої 

голосної a- на умлаут, закінчення -en) існуючий прикметник schwarz 

перетворився в дієслово anschwärzen  ‗чорнити, очорнити, оббрехати‘ [279, с. 

1257]. 

 

Етимологія колороніма grau ‘сірий’ 

 

Лексема grau мала такий шлях перетворень: у давньоверхньонімецькій 

мові grāo, в середньоверхньонімецькій – grā, і означала ‗мерехтливий, 

блискучий, сяючий‘ [258, с. 471]. У ранньоверхньонімецкий період 

прикметник grawes, пізніше grewa, позначали колірний тон між білим і 

чорним кольорами. Помічено, що ці лексеми мають спільне коріння wa- з 

колірними прикметниками blewas (blau ‗синій‘) і gelwa (gelb ‗жовтий‘)  

[276, с. 276]. Названий факт ще раз підтверджує, що на той момент була 

відсутня значуща необхідність розрізняти окремі ділянки спектра. 

Латинське слово ravus означало одночасно сірий колір і сіро-жовтий. 

Індоєвропейське слово gher – ‗сяяти, виблискувати‘, що виникло на базі 

поняття ‗різати, бити‘, збігається зі значенням давньонімецьких мов – 

‗мерехтіти, блищати‘ [279, с. 471. Таким чином, встановлено, що gher мало 

три абсолютно різних значення: 1. ‗сяяти, виблискувати‘, 2. ‗обробляти 

гострим інструментом‘ (ghel- ‗блищати‘ і ‗різати‘), 3. grāwen ‗сіріти, 

сутеніти‘. 
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Етимологія колороніма braun ‘коричневий’ 

 

Під словом braun розуміють темний колір, який складається з 

червоного і жовтого кольорів [258, с.126]. Поняття коричневого кольору 

походить від давньоанглійського слова brun і використовувалося для 

позначення найтемніших тонів. Доцільно виділити дві етимологічні лінії, за 

якими розвивався основний індоєвропейський корінь із значенням 

коричневий. По-перше, лінія, висхідна до індоєвропейських мов. Німецьке 

слово braun спостерігається майже у всіх германських мовах 

(давньоверхньонімецькій мові – brūn, англосаксонській мові – brown, 

нідерландській мові – bruin, шведській мові – brun). Тільки в готській мові 

не виявлено відповідної спорідненої форми. У германських мовах існують 

також слова для позначення деяких тварин з характерним бурим 

забарвленням: ведмедя Bär, бобра Biber, жаби Kröte [279, с.166]. 

У романських мовах теж  є родинні слова вищевказаного колороніму: 

іспанська – bruno, італійська – bruno, французька – brun), які запозичені з 

германських мов. Більш уживаними вважаються ті слова, які вказують на 

колір каштана. Так, наприклад, в італійській мові – castano, у французькій – 

châtaigne, також в іспанській та французькій мовах – marrón (у німецькій 

мові Maroni означає плід каштана). Пізніше від форми brūn утворилося 

чоловіче ім'я Bruno [279, с. 166]. 

Дотримуючись іншої етимологічної лінії, розкриваємо значення, яке 

передає не колірну характеристику ‗бути яскравим‘, ‗блискучим‘. Наприклад, 

в давньоверхньонімецькій мові слово brūn мало додаткове значення 

‗мерехтливий‘, ‗блискучий‘, ‗відполірований до блиску‘. А давньоанглійське 

слово brun часто вживалося для характеристики техніки, обробки поверхні 

холодної зброї. 

По-третє, у німецькій мові до XVIII століття замість лексеми braun 

іноді вживалася лексема violett, яка нині служить для позначення фіолетового 
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кольору. У цьому значенні прикметник вживається неодноразово у  

М. Лютера. Навіть словосполучення die braunen Nächte – букв. ‗коричневі 

ночі‘, яке часто вживалося у німецьких віршах у стилі бароко, не є винятком. 

За допомогою цього словосполучення описують не коричневий тон, а синьо-

фіолетово-чорний з метою позначення найтемніших сутінків. Це давнє 

значення базується на запозиченні від латинського слова prunus, що 

відповідало давньонімецькому слову Pflaume ‗слива‘, що отримало свою 

назву за асоціацією з кольором фрукта [279, с. 126]. 

Значення, що існує в наш час, з'явилося лише в XIV столітті завдяки 

аналогії з продуктами харчування та напоями: на східному узбережжі 

Середземного моря цим аналогом стала кава, в південно-східній частині Азії 

– шоколад, а в Японії – чай. Знаходячись під впливом граматичної 

деформації, деякі слова змінювали своє значення. Наприклад, дієслово 

bräunen ‗підсмажувати, засмагати, рум'янитися‘ в давньоверхньонімецькій 

мові мало форму brünen  ‗ставати коричневим‘, у середньоверхньонімецькій 

– briunen ‗ставати коричневим‘. 

Іменник die Bräune спочатку позначав ‗коричневий відтінок шкіри‘, а з 

часів Парацельса (Середньовіччя) став медичним терміном і вживався для 

позначення хвороби дихальних шляхів ‗ангіна, дифтерія‘. Така назва 

базувалася на тому, що при цій хворобі слизова оболонка забарвлюється в 

коричнево-червоний колір. Прикметник bräunlich, що виник в XVII столітті, 

походить від brunlecht, braunlicht і позначає ‗коричневий, бурий‘. Складні 

іменники з компонентом braun з'явилися у XVIII столітті, наприклад, die 

Braunkohle – букв. ‗коричневе вугілля‘, тобто буре вугілля [276, с. 103]. 

Отже, проаналізувавши етимологічні аспекти досліджуваних 

колоронімів, ми дійшли висновку, що не всі колороніми спочатку 

сприймалися як кольори, ознаку кольору вони отримали завдяки асоціаціям. 

Наприклад, лексема grün спочатку мала значення ‗рости, розпускатися, 

розвиватися‘. Пізніше у формі іншої частини мови набуває значення 

‗виступати, видаватися‘ (про рослини), і лише потім стало означати ‗рости, 
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зеленіти‘, а сьогодні – ‗зелений‘. Багато словосполучень взагалі не мали у 

своєму складі колірний компонент. Наприклад, у словосполученні gelber 

Neid спочатку замість колороніма gelb ‗жовтий‘ вживались інші прикметники 

bleich, blaß ‗блідий, бляклий‘, за однією з версій заздрість асоціювалась з 

худою і блідою людиною [279, с. 166]. І лише з розвитком науки з'являється 

лексема gelb, яка пов‘язана з асоціацією про жовч. 

З'ясовуючи походження колоронімів та їхніх лексико-семантичних 

варіантів, можливо стверджувати, що лексичний склад німецької мови 

знаходиться у постійному русі, але незмінним залишається асоціативне 

поняття стосовно колоронімів, що допомагає зрозуміти краще культуру 

німецького народу. 

 

2.2. Семантичні аспекти колоронімів німецької мови 

 

Лексичний матеріал, проаналізований у цьому підрозділі, отриманий на 

основі вибірки лексем з німецькомовних словників. Символізм кольору бере 

свій початок з часів глибокої давнини. З незапам'ятних часів люди наділяли 

колір особливим смисловим значенням, що відбилося у різних релігійних і 

містичних навчаннях, міфах, народних казках, переказах. 

 

Колоронім rot 

 

Червоний колір має давню історію. Він використовувався у ритуалах і в 

повсякденному житті. Існує багато асоціацій, пов'язаних з червоним 

кольором. Лексема rot у лексикографічних джерелах тлумачиться, перш за 

все, як позначення кольору крові і вогню, які є первинними прототипами 

червоного кольору. Під прототипом розуміємо предмет із реального світу, 

який у свідомості носіїв німецької мови асоціюється з певним кольором. 

Зв'язок з первинними прототипами відбився насамперед на рівні складних 

слів для позначення відтінків червоного кольору, до складу яких входить 
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колоронім rot: feuerrot ‗яскраво-червоний‘– букв. ‗червоний, як вогонь‘, 

blutrot ‗яскраво-червоний‘– букв. ‗червоний, як кров‘ [264]. 

Вторинні прототипи червоного кольору пов'язані з рослинним світом: 

rosenrot ‗червоний‘– букв. ‗червоний, як троянда‘, himbeerrot ‗малиновий‘– 

букв. ‗червоний, як малина‘, erdbeerrot ‗полунично-червоний‘ – букв. 

‗червоний, як полуниця‘, mohnrot ‗маковий‘ – букв. ‗червоний, як мак‘, 

herbstrot ‗коричнево-червоний‘ – букв. ‗осінньо-червоний‘, мінералами: 

korallenrot ‗кораловий‘ – букв. ‗червоний, як корал‘, rubinrot ‗рубіновий‘, 

напоями: weinrot ‗вино-червоний‘, зі ступенем яскравості кольору: hellrot 

‗світло-червоний‘, dunkelrot ‗темно-червоний‘ [280]. 

Відображенням прототипічних понять колороніма rot у німецькій мові 

є цілий ряд словосполучень, які так чи інакше пов'язані з кольором крові: 

roter Mund, rote Lippen ‗червоні губи‘, rote Wangen, rote Backen ‗рум'яні 

щоки‘, rot sehen, mit rotem / einem roten Kopf dastehen / herumlaufen 

‗лютувати‘, es war ihm rot vor den Augen ‗лють засліпила його‘, vor Wut rot 

anlaufen  ‗сильно злитися‘, vor Zorn rot anlaufen ‗почервоніти від гніву‘, rot 

anlaufen ‗нервувати‘ [274, с. 1267], eine fliegende Rote (im Gesicht) 

‗почервоніти від хвилювання‘, sich die Augen rot weinen ‗сильно плакати‘, bis 

über beide Ohren rot werden ‗почервоніти від сорому‘; einen roten Kopf 

bekommen ‗почервоніти, залитися фарбою‘, rot wie ein Krebs sein 

‗почервоніти‘, mit roten Ohren abziehen, rote Ohren haben / kriegen 

‗соромитися‘, knallrot werden  ‗почервоніти‘, rote Augen haben ‗червоні очі від 

довгого читання, від безсонної ночі‘, ein Satz rote Ohren kriegen / abholen / 

bekommen  ‗отримати ляпасу‘ [266, с. 140]. 

Розглянемо словосполучення, які вживаються для позначення здоров'я: 

roter Mund, rote Lippen  ‗червоні губи‘, rote Wangen, rote Backen ‗рум'яні 

щоки‘, переохолодження: rote Ohren ‗червоні вуха‘, rote Nase ‗червоний ніс‘, 

rote Augen ‗червоні очі‘, перевтоми: rote Augen haben  ‗червоні очі від довгого 

читання, від безсонної ночі‘, від фізичного впливу: ein Satz rote Ohren kriеgen 

/ abholen / bekommen ‗отримати ляпасу‘ [266, с. 140]. Вживання лексеми rot у 
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цих словосполученнях пов'язано з фізіологічними особливостями людського 

організму, тобто з наявністю на обличчі численних капілярів, які дозволяють 

деяким частинам тіла фарбуватися у червоний колір. 

Наступний ряд стійких словосполучень вживається для позначення 

висловлювання негативних емоцій і почуттів, а саме, гніву: rot sehen, mit 

rotem / einem roten Kopf dastehen / herumlaufen ‗лютувати‘, es war ihm rot vor 

den Augen  ‗лють засліпила його‘, vor Wut rot anlaufen ‗сильно злитися‘, vor 

Zorn rot anlaufen ‗почервоніти від гніву‘; хвилювання: rot anlaufen  

‗нервувати‘, eine fliegende Rote (im Gesicht) ‗почервоніти від хвилювання‘; 

образи: sich die Augen rot weinen ‗сильно плакати‘; сорому: bis über beide 

Ohren rot werden ‗почервоніти від сорому‘, einen roten Kopf bekommen 

‗почервоніти, залитися фарбою‘, rot wie ein Krebs sein ‗почервоніти‘, mit roten 

Ohren abziehen, rote Ohren haben / kriegen ‗соромитися‘, knallrot werden 

‗почервоніти‘ [266]. Наявність лексеми rot у складі даних словосполучень 

пов'язано з припливом крові до обличчя, що супроводжується почервонінням 

окремих ділянок обличчя, що спостерігається при вираженні емоцій і 

почуттів. 

Колоронім rot у складі паремій також символізує здоров'я: Salz und Brot 

macht Backen rot – букв. ‗Від хліба і солі червоніють щоки‘, Trocken Brot 

macht Wangen rot – букв. ‗Від сухого хліба червоніють щоки‘, ein paar 

Butterbrote machen sie noch röter ‗пара бутербродів додадуть здоров'я‘, Belegte 

Brote machen Wangen noch röter ‗від бутербродів щоки стають червоними‘ 

[253, с. 21]. Вищенаведені вирази вживаються для позначення здоров'я, яке, з 

огляду на значення інших компонентів виразів, може зберегти повноцінне 

харчування. 

Червоний колір є одним з кольорів державного прапора Німеччини. У 

цьому простежується його зв'язок з первинним прототипом – кров'ю. 

Спочатку червоний колір на прапорі символізував кров борців, пролиту в 

боротьбі за ідеали, притаманні кожній епосі. Сьогодні червоний колір 

характеризує сучасне внутрішньополітичне становище у Німеччині. 
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Загальновизнані символи допомоги жертвам збройних конфліктів і стихійних 

лих, закріплені у мові складовими найменуваннями das Rote Kreuz ‗Червоний 

Хрест‘, der rote Halbmond ‗Червоний Півмісяць‘ втілюють собою ще одну 

асоціацію червоного кольору – життя. А також вираз heute rot, morgen tot  

‗сьогодні в порфірі, а завтра в могилі‘, що з'явився під час війни для 

позначення швидкоплинності життя, служить підтвердженням цьому[274, с. 

1267]. 

Інше тлумачення колороніма rot пов'язано з політичною прихильністю 

людини до якоїсь з ідеологій, а саме до комуністичної, соціалістичної, 

соціал-демократичної та марксистської. Червоний став кольором 

міжнародного соціалізму і лівого крила у політиці, підтвердженням чого 

служить ряд стійких словосполучень і виразів, утворених під впливом певних 

переконань: Rot Front! ‗Рот фронт!‘ – букв. ‗Червоний фронт‘, 

інтернаціональне вітання, яке застосовувалося у Німеччині з кінця XIX 

століття. Rote Zelle ‗червоний осередок‘ – угруповання з марксистськими 

переконаннями (особливо в університетах), rote Literatur ‗марксистська 

література‘, rote Socke (розм. жарт.) – букв. ‗червона шкарпетка‘, вживається 

для позначення лівої партії, Lieber rot als tot (розм.) ‗Краще дозволити 

керувати комуністам і соціалістам, ніж померти у боротьбі з ними‘ [264, с. 

693]. 

У всьому світі червоний колір символізує революційну боротьбу проти 

експлуататорів. ‗У 1832 і 1848 роках червоний був кольором повсталих у 

Німеччині революційних мас .... А з 1871 року, після Паризької комуни, 

червоний колір став символом пролетарського міжнародного революційного 

руху. Саме таким його з 1876 року сприймають російські революціонери, а з 

1898 року червоний прапор стає партійним прапором СРСР ‗ [267, с. 467]. 

З 1917 року червоний колір – символ пролетарської революції і 

комунізму: das Rote Banner ‗Червоний прапор‘. Цей колір асоціюється з 

відданістю і свободою: rote Fahne ‘червоний прапор робітничого руху‘, rote 

Nelke ‗червона гвоздика‘, постійна супутниця революційних подій і свят [267, 
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с. 468]. Словосполучення die Rote Tafel ‗дошка пошани‘, die Rote Еске  

‗червоний куточок‘, der Rote – політ. ‗Червоний‘ також результат панування 

комуністичного ладу. 

Як було доведено психологами (М. Люшером [94], Р. М. Фрумкіною 

[175] та іншими), червоний колір викликає підвищене емоційне збудження, 

тому він асоціюється не тільки з любов'ю (rote Rosen  ‗червоні троянди‘), а й 

з її протилежністю – хіттю, що підтверджується наявністю словосполучень, 

які утворені шляхом евфемізації (під евфемізмом розуміємо пом'якшуючі або 

маскуючі слова і вислови, які використовуються замість слів, котрі 

сприймаються як небажані, неприйнятні, вульгарні, зневажливі, 

ненормативна лексика, образливі або табу [252, с. 336] ) і вживаються для 

позначення будинку розпусти: Rotlicht Viertel – букв. ‗Квартал червоного 

світла‘, die rote Laterne – букв. ‗Червоний ліхтар‘. 

Повсюдно червоний колір використовується з метою застереження про 

небезпеку, як наслідок спостереження за світом тварин, наприклад комахи, 

які мають забарвлення червоного кольору є отруйними. Така асоціація 

знайшла своє відображення в наведених словосполученнях: das Rote Buch 

‗Червона книга‘ (книга про тварин і птахів, які підлягають охороні через 

загрозу їх вимирання), Rote Liste ‗Червоні списки‘ (видання, що інформує про 

рідкісні види тварин). 

Не випадково для позначення заборони руху, дії використовується 

червоний колір, завдяки своїм фізичним характеристикам він вважається 

найяскравішим і, відповідно, його добре видно здалеку, що і зафіксувалося в 

наведених словосполученнях: rotes Licht ‗червоне світло‘, rote Ampel 

‗червоний світлофор‘ (позначає сигнал ‗Стоп‘, застосований у дорожніх 

знаках, габаритних вогнях, світлофорах), rote Welle – букв. ‗червона хвиля‘ 

(жарт.) про центральне регулювання руху у великих містах, мова йде про те, 

що червоне світло світлофора зустрічається частіше зеленого для водіїв. За 

допомогою наступних словосполучень die rote / Rote Karte ‗червона картка‘, 

jemandem die rote Karte zeigen  ‗показувати червону картку кому-небудь‘[274, 
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с. 1409]  фіксуються порушення у деяких видах спорту, в тому числі у 

футболі. Демонструючи червону картку, суддя видаляє гравця або тренера з 

поля. 

Червоний колір може символізувати важливість чого-небудь: складене 

найменування roter Faden ‗червона нитка‘ позначає лейтмотив. Вираз 

‗червона нитка‘ походить від виразу, яке існувало ще у XVII столітті від 

звичаю перев'язувати юридичні або урядові папери червоною стрічкою. За 

аналогією зі словосполученням roter Faden утворилось словосполучення 

roter Teppich ‗червона доріжка‘, яке традиційно використовується для 

позначення маршруту слідування глав держав у церемоніальних і офіційних 

заходах, а в останні десятиліття стало поширеним явищем також для 

вшанування знаменитостей на офіційних заходах. 

Для позначення особливості події, дня, також у складі стійких 

словосполучень вживається колоронім rot: sich etwas rot im Kalender 

anstreichen – букв. ‗підкреслити в календарі червоним‘, тобто спробувати 

запам'ятати важливий для кого-небудь день, etwas rot anstreichen 

‗підкреслити (позначити) що-небудь червоним‘ [274, с. 1409] . Наявність 

лексеми rot у попередніх словосполученнях пояснюється звичаєм позначати 

червоним чорнилом церковні свята і дати. 

Червоний колір вважався прерогативою царів, тому асоціюється з 

багатством і розкішшю, з силою, владою. Ця асоціація знайшла своє 

відображення у мові. Але словосполучення, у складі яких є колоронім rot і 

зв'язок з грошима, вживаються для позначення відсутності грошей, завдяки 

негативному займеннику kein: keine Roten haben (розм.) ‗не мати ні гроша‘, 

keinen roten Heller haben ‗не мати ні копійки грошей‘. Можливо так 

підкреслюється фінансове становище основної маси народу. 

Наведена група словосполучень вживається для позначення збитків у 

бухгалтерській сфері: rote Zahlen – букв. ‗червоні числа (цифри)‘, тобто мова 

йде про наявність боргу, rote Zahle schreiben ‗записувати дефіцит у балансі‘, 

in den roten Zahlen liegen, in den roten Zahlen sein ‗бути у дефіциті‘ [265, с. 
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140]. Наявність колороніма rot у складі вказаних словосполучень 

пояснюється традицією купців, які записували збитки і недостачі червоним 

чорнилом. 

 

Колоронім gelb 

 

Жовтий колір вважається амбівалентним, оскільки його значення 

залежить від відтінку. Основний образ жовтого кольору, який впливає на 

нашу свідомість, – це яскраво-жовтий. Його прототипом є сонце, яке, у свою 

чергу, асоціюється з золотом і багатством. Зв'язок з первинними прототипами 

відбився на рівні складних слів для позначення відтінків жовтого кольору: 

goldgelb ‗золотий‘, sonnengelb ‗сонячно-жовтий‘‘, grellgelb ‗яскраво-жовтий‘, 

hellgelb ‗світло-жовтий‘. Жовтий колір у німецькій мові визначається 

кольором стиглого лимона (zitronengelb ‗лимонний‘), а також вважається 

середнім між помаранчевим і зеленим кольорами колірного спектра. 

Вторинними прототипами жовтого кольору є осіння пора (herbstlichgelb 

‗осінній‘), продукти харчування (honiggelb ‗медовий‘, buttergelb ‗олійно-

жовтий‘, das Eigelb ‗жовток‘, das Gelbfleisch, gelbfettig ‗колір жиру‘) [280]. 

На противагу асоціації з ‗незрілістю‘ зеленого кольору, жовтий вказує 

на готовність плоду до вживання, що зафіксовано у словнику лексемою 

gelbreif ‗зрілий, стиглий‘. Асоціації жовтого зі стиглим плодом знайшли 

своє відображення в описі вікової характеристики: das Gelbschnäblchen  

‗молодий, недосвідчений людина‘, die Gelbschnabelei ‗незрілість, 

недосвідченість‘, gelbschnäbelig ‗незрілий, недосвідчений‘, das Gelbe vom 

Schnabel wischen ‗стати досвідченим, зрілим‘, причому словосполучення das 

Gelbe vom Schnabel wischen має позитивне значення тільки завдяки дієслову 

wischen ‗витирати‘ [274, с. 662]. 

Жовтий колір раніше асоціювався в Європі, на відміну від інших 

культур, з соціальною маргіналізацією та вигнанцями. Наприклад, повії 

повинні були носити жовтий шарф, а жінки з незаконнонародженими дітьми 
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– жовтий одяг. Навіть єврейська зірка була пофарбована у жовтий колір. За 

часів імперії і Веймарської республіки жовтий колір у Німеччині вважався 

‗кольором зрадників [267, с. 83]. У XIX столітті жовтий колір став 

символізувати лібералізм. І зараз – колір ліберальних партій. Одна зі смуг 

державного прапора Німеччини – жовтого (золотого) кольору. Жовто-

золотий на прапорі символізує вічність, сонце і свободу, уособлює майбутнє 

цієї країни. 

За кольором шкіри, яка має жовтуватий відтінок, монголоїдну расу 

називають die gelbe Rasse ‗жовта раса‘[274, с. 662]. У свідомості європейців 

це словосполучення застосовується щодо китайців, з якими пов'язують 

високорозвинену цивілізацію давнини, дивну витривалість і наполегливість, 

організованість, високі інтелектуальні здібності і духовну мудрість. З іншого 

боку, негативний аспект такої асоціації проявляється у почутті заздрості і 

страху через їх кількісну перевагу, що зафіксувалося у стійкому 

словосполученні die gelbe Gefahr ‗жовта небезпека‘ [274, с. 662] 

(ксенофобські концепції, пов'язані з побоюваннями потенційної агресії з боку 

азіатських народів і держав). 

Й. Гете, називаючи жовтий ‗кольором радісним, підбадьорюючим і 

ніжним‘, однак, зауважує, що він ‗здатний викликати досаду‘, якщо набуває 

різних відтінків [32, с. 282]. І дійсно, варто зробити жовтий тьмяним і 

темним, як його значення кардинально зміниться. Він викликає асоціації з 

хворобливим відтінком людської шкіри, що спостерігається при хворобах 

печінки і фіксувалося в мові лексемою gelbkrank ‗жовтий від хвороби‘, 

словосполученням das gelbe Fiber ‗жовта лихоманка‘, виразом jmdm. wird es 

grün und gelb vor den Augen ‗втратити свідомість‘[274, с. 662]. 

Словосполучення das gelbe Fiber вживається для позначення гострого 

вірусного геморагічного захворювання, що передається інфікованими 

комарами, тому що супроводжується ‗жовтухою‘ у пацієнтів. Символіка 

жовтого як сигналу хвороби, зафіксована в мові словосполученням die gelbe 

Flagge ‗жовтий прапор‘, походить із часів середньовічної епідемії чуми. Тоді 
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всі заражені території позначалися жовтими хрестами. Протягом довгого 

часу жовтий прапор, піднятий над кораблем, означав карантин. 

Зв'язок жовтого кольору з золотом відображено у німецькій мові в 

лексемах, що позначають колір волосся: gelbhaarig ‗білавий‘, das Gelbhaar  

‗білі, жовті волосся‘, у стійких словосполученнях, що позначають ступінь 

вигоди: das Gelbe von Ei sein ‗бути найкращим, вигідним‘, das Gelbe von der 

Sache ‗найкраще‘ [274, с. 662]. 

Але, не дивлячись на те, що теплі жовті тони відображають у собі 

сонячну символіку золота, цей колір має і негативне емоційне забарвлення, 

яке проявляється на рівні словосполучень, що позначають ревнощі: der gelbe 

Neid ‗чорна заздрість‘, grün und gelb vor Neid werden, gelb vor Neid werden  

‗дуже заздрити‘, невдачу: ins Gelbe fallen, ins Gelbe spielen ‗не вдаватися‘, 

gelbfallen ‗не вдаватися‘, емоції: ein gelbes Wunder! ‗Неможливо! Не може 

бути!‘ (Сильне здивування); grün und gelb vom Ärger werden ‗сильно 

дратуватися‘, sich gelb und grün ärgern ‗бути у нестямі, скаженіти‘ [265, с. 

251]. 

Колоронім gelb використовується у словосполученнях, утворених 

шляхом метонімічного переосмислення: для позначення співробітників 

німецького автоклубу вживається словосполучення die gelben Engel ‗жовті 

ангели‘, таку назву вони отримали завдяки кольору своєї уніформи. Для 

позначення службовців пошти, що доставляють телеграми на мотоциклі, 

застосовується словосполучення der gelbe Flitzer, де вживання жовтого 

кольору пов'язано з історією пошти: поштовий диліжанс, єдиний 

транспортний засіб протягом декількох століть, був жовтого кольору. Водія, 

який продовжує рух на жовтий сигнал світлофора, називають der Gelbfahrer. 

Жовтий колір хвилює і привертає увагу, оскільки він найяскравіший з 

усіх основних кольорів спектра. Його людина помічає першим. Саме тому 

жовтий колір використовується не тільки для попередження: das Gelbkreuz  

‗жовтий хрест‘ (під час першої світової війни – знак на хімічних снарядах з 

отруйним газом), das Gelblicht ‗жовте світло‘, die gelbe Karte ‗жовта картка‘, 
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die Gelbsperre ‗жовта заборона‘ (для футболістів), jemandem die gelbe Karte 

zeigen ‗показувати жовту картку кому-небудь‘, а й для ідентифікації 

поточного лідера загального заліку серед учасників змагання gelbes Trikot  

‗жовта майка лідера‘ [265, с. 251]. 

Асоціація жовтого з брехнею сприяла виникненню у XX столітті 

негативного значення цього кольору – він став символом дешевої сенсації. 

Показовою у цьому відношенні є історія виникнення терміну ‗жовта преса‘. 

Років сто тому одна з нью-йоркських газет ввела на першу сторінку нового 

персонажа – дитину в жовтій сорочечці, яка потішала читачів смішними 

історіями і анекдотами. Інша газета тут же ‗перейняла‘ досвід першої, що і 

призвело до брудного скандалу. 

Редактор американського журналу ‗Нью-Йорк прес‘, висвітлюючи ці 

суперечки, вжив уперше вираз gelbе Presse ‗жовта преса‘, яке вживається для 

позначення низькопробності друкованих видань. А поєднання жовтого й 

чорного кольорів попереджає про небезпеку. Таке поєднання можна побачити 

на знакові, який попереджає про радіацію. Варто також знати, що чорні букви 

на жовтому фоні найлегше прочитати. Ось чому досить популярний 

телефонний довідник називається gelbe Seiten ‗жовті сторінки‘ [267, с. 178]. 

 

Колоронім grün 

 

Зелений колір утворюється шляхом змішування синього і жовтого 

кольорів. Таким чином, він поєднує в собі духовний розвиток особистості, 

характерний для синього кольору, і емоційне тепло, характерне для жовтого 

кольору. Ще з часів Мартіна Опіца (1597-1639) зелений – символ весни, пори 

року, коли прокидається природа, з'являється зелень. Німецькомовні 

словники тлумачать колоронім grün насамперед як колір свіжої трави, листя, 

лугів і лісів, що і відбилося в мові у вигляді складних слів і словосполучень: 

grasgrün ‗трав'янисто-зелений‘, waldgrün  ‗кольору літнього лісу‘, kiefergrün  

‗кольору глиці сосни‘, tannengrün ‗кольору глиці ялини‘, laubgrün ‗колір 
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зеленого листя‘, frühlingsgrün ‗колір весняної зелені‘, maigrün ‗колір 

травневої зелені‘, olivgrün ‗оливковий‘, minzgrün ‗кольору м'яти‘, moosgrün  

‗болотний‘, in Grün gebettet, von Grün durchzogen ‗озеленення (про вулицю)‘. 

Слова kiefergrün, tannengrün є уособленням символу надії, який зберігся у 

традиції в зимову пору приносити в будинок ялину або сосну [283, с. 279]. 

Асоціація зеленого кольору з природою зумовило виникнення таких 

словосполучень: bei Mutter Grün schlafen – розм. ‗ночувати під відкритим 

небом‘, auf der grünen Wiese ‗за містом, на незабудованій території‘, grüne 

Weihnachten – букв. ‗Зелене Різдво‘, тобто Різдво без снігу, що характерно 

для кліматичних умов Німеччини, а також словосполучень, die grüne Witwe – 

букв. ‗зелена вдова‘, жартівлива назва стосується жінок, що залишаються 

вдома в зелених передмістях, в той час як їхні чоловіки впродовж дня 

працюють у місті, eine grüne Hand haben – букв. ‗мати зелену руку‘, einen 

grünen Daumen haben – букв. ‘мати зелений великий палець (руки)‘, тобто 

вміти доглядати за квітами і рослинами [274, с. 726]. 

Словосполучення, які виникли на тлі прославлення весни і природи, –

der grüne Zweige ‗зелена гілка‘, auf einen grünen Zweige kommen ‗мати успіх у 

житті‘, auf keinen grünen Zweige kommen ‗не мати успіху в житті‘, jemanden, 

etwas über den grünen Klee loben – розм. ‗сильно хвалити когось за щось‘, sich 

grün machen ‗бути високої думки про себе‘ [265, с. 283] в сучасній німецькій 

мові отримали переносне значення. Тепер висловлювання, у складі яких є 

словосполучення der grüne Zweige, асоціюються з процвітанням, 

використовуються для позначення успішності людської діяльності, вислів 

etwas über den grünen Klee loben вживається для вихваляння людських 

якостей і вчинків, а словосполучення sich grün machen є проявом егоїзму 

людської натури. 

Амбівалентність зеленого кольору яскраво простежується у виразі Ach 

du grüne Neune! – букв. ‗Ах (на жаль), ти зелена девятка‘ [260, с. 70]  

використовується для вираження емоцій, щоб передати здивування, 

збентеження, переляк або несподіванку. Цей вислів з'явився в результаті гри 
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в карти, яка супроводжувалася вигуками радості або досади, залежно від тієї 

масті, яка була козирною. Сприятливий зцілюючий вплив цього кольору на 

людину помітила ще німецька черниця Хільдегарда Бінгенська, яка жила у 

середні віки займалася лікуванням. Зелений колір на противагу червоному 

діє заспокійливо і гармонійно. Як наслідок заспокійливого впливу зеленого 

кольору є словосполучення die grüne Stunde – букв. ‗зелена година‘, яке 

позначає післяобідній час у Франції XIX століття, під час якого пили абсент. 

Зазвичай для того, щоб розслабитися і відпочити, німці гуляють у лісі, 

парку, тобто там, де є зелені насадження. Дошки у школах та ігрове поле для 

більярдного столу мають зелений колір, тому що він благотворно діє на очі. 

Але у словосполученнях, до складу яких входять і лексема ‗стіл‘, і зелений 

колір, не спостерігається зв'язку зі спокоєм і відпочинком. Ці 

словосполучення вживаються у переносному значенні, щоб підкреслити 

керуючу роль бюрократії у житті людини: der grüne Tisch – букв. ‗зелений 

стіл‘, тобто канцелярський стіл, etw. vom grünen Tisch aus entscheiden  

‗вирішувати що-небудь бюрократично‘, am grünen Tisch, vom grünen Tisch aus 

‗суха теорія, позбавлена зв‘язку з практикою‘[274, с. 726]. 

Значення зеленого кольору як передвісника надії і символу відродження 

збережені не тільки в художніх творах мистецтва, а й у мові для позначення 

релігійних подій. Так, наприклад, страсний тиждень починається з Grüner 

Sonntag (Palmsonntag) ‗зеленої неділі (вербної неділі)‘, а пост закінчується 

der Gründonnerstag або der Grüne Donnerstag ‗зеленим четвергом (чистим 

четвергом)‘ [278, с. 134]. Зелений колір відіграє особливу роль у чистий 

четвер. Раніше в цей день одягали на церковне богослужіння одяг зеленого 

кольору. Досі збереглась традиція цього дня – їсти що-небудь зі свіжих 

овочів. Найвідомішою стравою був суп з семи або дев'яти різних видів 

овочів. Зв'язок зеленого кольору зі свіжістю овочів зберігся у 

словосполученні grüne Ware – букв. ‗зелені товари‘, тобто ‗свіжі овочі‘. 

Зелений хлорофіл рослин, часто графічно зображений у вигляді листа, 

отримав символіку природи і навколишнього середовища. У Німеччині він 
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став одночасно символом і назвою партії ‗Зелених‘, що відбилося на 

мовному рівні у вигляді метонімічних словосполучень: grüne Abgeordnete – 

букв. ‗зелені депутати‘, тобто депутати партії ‗Зелених‘, eine grüne Partei – 

букв. ‗зелена партія‘, тобто партія ‗Зелених‘, grüne Politik machen – букв. 

‗робити зелену політику‘, тобто політика, що проводиться партією ‘Зелених‘, 

grün wählen – букв. ‗вибирати зелений‘, тобто голосувати за партію ‗Зелених‘ 

[283, с. 280]. Цей колір як символ використовують усі міжнародні організації 

і рухи із захисту навколишнього середовища. Так, наприклад, третя за 

величиною швейцарська партія в бундесраті – Швейцарська народна партія 

(Schweizerische Volkspartei) – використовує темно-зелений колір у своїй 

символиці. 

У світі спорту існують поняття: grünes (Fußball-) Tor – букв. ‗зелені 

ворота‘, grüne Zielsetzung – букв. ‗зелена цільова установка‘, запозичені з 

англійської мови green goal, символізують дбайливе ставлення до 

навколишнього середовища під час проведення футбольних масових заходів. 

Асоціації з дбайливим ставленням до природи зафіксувалися у вигляді 

наведених словосполучень: grüne Informationstechnologie – букв. ‗зелені 

інформаційні технології‘, grüne Ökonomie – букв. ‗зелена економія‘, grünes 

Denken – букв. ‗зелені думки‘, grüne Produkte kaufen – букв. ‗купувати зелені 

продукти‘ [283]. 

Зелений колір символізує також вірність і любов: ‗Wenn keiner treu dir 

bliebe ... – Якщо тебе всі кинуть, Ich bleib 'dir ewig grün. – Я буду вічно вірним 

тобі‘; jms. grüne Seite ‗чиясь ліва сторона‘, sich an jemandes grüne Seite setzen  

‗підсісти до кого-н. ближче (з лівого боку, ближче до серця)‘. Нижченаведене 

словосполучення тільки завдяки запереченню nicht у своєму складі позначає 

ворожість до будь-кого: jmdm. nicht grün sein ‗недолюблювати кого-небудь‘, 

тому колоронім grün зберігає свою оцінну конотацію. Поява нового життя, як 

плоду любові, відбилося у словосполученні die grüne Hochzeit – букв. ‗зелене 

весілля‘, тобто день весілля, день засвідчення любові і вірності [282]. 
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За правилами вуличного руху цей колір символізує вільний прохід, 

проїзд, що зафіксувалося в таких словах і словосполученнях: signalgrün 

‗колір зеленого сигналу світлофора‘, die Ampel ist grün  ‗світлофор зелений‘, 

das grüne Licht ‗зелене світло‘. Ґрунтуючись на початкове значення, виникли 

вторинні номінації: jmd. grünes Licht geben – букв. ‗давати кому-небудь 

зелене світло‘, тобто дозволяти що-небудь, grüne Welle – букв. ‗зелена 

хвиля‘[280, с. 637], тобто при русі по дорогах міста потрапляти на зелений 

сигнал світлофора, таким чином, мова йде про вдачу на дорозі. 

Асоціація з незрілістю, нестиглістю, неготовністю відбилася в мові у 

вигляді цих словосполучень: apfelgrün ‗зелений, як яблуко‘, grüne Äpfel – 

букв. ‗зелені яблука‘, grüne Tomaten – букв. ‗зелені помідори‘, тобто 

‗нестиглі, незрілі‘, grüner Speck – букв. ‗зелене сало‘, тобто ‗незасолене 

свиняче сало‘, grüne Heringe – букв. ‗зелений оселедець‘, тобто ‗незасолений 

оселедець‘, grünes Holz – букв. зелені дрова, тобто сирі дрова [274, с. 726]. 

Зелений колір асоціюється також з незрілістю в переносному значенні, тобто 

з молодістю, юним віком, набуваючи тим самим негативного забарвлення, як, 

наприклад, в таких словах і словосполученнях: Grünschnabel, ein grüner 

Junge, grün hinter den Ohren – розм. ‘молокосос, жовторотий молодик‘, noch 

Grünspan hinter den Ohren haben, grün um die Nase sein ‗бути молодим, 

недосвідченим‘ [265, с. 283]. 

У середні віки зелений колір асоціювався також з демонами і зміями. 

Вважалося, що демон, мисливець за душами, приходить у зеленому сюртуку. 

Звідси виникають негативні асоціації, пов'язані з зеленим кольором, які 

зафіксувалися у словах і словосполученнях, позначаючи зв'язок з отрутами: 

giftgrün ‗отруйно-зелений‘, з почуттям заздрості: grün und gelb werden 

‗позеленіти від заздрості і т. п.‘, стагнацією (застоєм): dasselbe in grün – жарт. 

‗майже те ж саме, одне й те ж‘, хворобою: der grünе Star – букв. ‗зелена 

зірка‘, тобто глаукома; es wurde ihm grün und gelb [blau] vor den Augen ‗в очах 

у нього потемніло‘, grün um die Nase sein ‗виглядати хворим‘, ворожістю: 

jemandem nicht grün sein ‗недолюблювати кого-небудь‘; jemanden grün und 
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gelb [blau] schlagen ‗побити кого-л. (до синців)‘, зі смертю: jemanden deckt 

der grüne Rasen – букв. ‗кого-небудь покриває зелена трава‘, unter dem grünen 

Rasen ruhen – букв. ‗спочивати під зеленою травою‘, unter dem grünen Rasen 

liegen – букв. ‗лежати під зеленою травою‘ [280, с. 637]. 

 

Колоронім blau 

 

Найдавнішими прототипами синього кольору вважаються безхмарне 

небо і море, що зафіксовано в далі поданих складних словах: himmelblau – 

‗небесно-блакитний‘, rauchblau ‗димчасто-синій‘, marineblau  

‗ультрамариновий‘  – букв. ‗морський синій‘, azurblau ‗лазурний‘. Синій 

колір асоціюється також з темним часом доби: nachtblau – букв. ‗нічний 

синій‘, тобто ‗темно-синій‘, dunkelblau ‗темно-синій‘, blaue Stunde – букв. 

‗синя година‘, тобто сутінки [280]. 

Асоціація синього (блакитного) кольору з небом зафіксувалася у 

словосполученні der blaue Planet – букв. ‗синя планета‘, тобто Земля. Наша 

планета отримала таку назву завдяки дослідженням космосу, де Земля 

виглядає синювато мерехтливим небесним тілом. Зв'язок синього кольору з 

морем втілився у словосполученні Blauer Peter ‗Блакитний Петер‘, відомий 

міжнародний сигнальний прапор, який означає наказ всій команді 

повернутися на борт корабля. У Німеччині початку XVIII століття цей 

прапор називався інакше die blaue Flagge  ‗блакитний прапор‘ [267, с. 347]. 

Форма матросів синього кольору, звідси їх позначення німецькою мовою die 

blauen Jungs – букв. ‗блакитні юнаки‘ або метонімічно утворений композит 

die Blaujacke – букв. ‗блакитний жакет‘.  

Синій (блакитний) символізує вічність божественної сили і підкреслює 

аристократичне походження. В Єгипті жертвопринесення, дари богам, 

зображення перук богів, фараонів, цариць зображувалися у відтінках 

синього. Під час різних церемоній надягали сині перуки. У стародавніх майя 

синій (блакитний) був також кольором жертвоприношень. Предмети з дерева 
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і кераміки, настінні фрески, ароматичні смоли, все, що було пов'язано з 

ритуальними жертвоприношеннями, розписувалося і покривалося синіми 

фарбами [267, с. 347]. 

Оскільки майя приносили в жертву навіть людей, то приречених перед 

смертю розфарбовували синьою фарбою. І в християнській традиції синява 

символізує божественну силу і найбільші таїнства. Асоціація синього 

(блакитного) кольору з божественністю і багатством пояснює його 

використання в одязі високопоставлених осіб. Сьогодні зв'язок синього 

(блакитного) кольору з божественністю зберігся у стійкому словосполученні 

das Blaue vom Himmel herunterschwören ‗клястися всіма святими‘, з 

благородним, багатим походженням у складних словах: konigsblau, royalblau 

‗яскраво-синій‘, букв. ‗королівський синій‘, jeansblau ‗джинсовий синій‘ 

(оскільки джинсова тканина була дуже дорогою), стійких словосполученнях: 

blaublütig sein ‗бути дворянського походження‘, blaues Blut – ірон. ‗блакитна 

кров‘, тобто дворянська, і у традиції вечірніх нарядів синього кольору. 

Ще в Давньому Єгипті народження хлопчика вважалося ‗даром з небес 

і асоціювалося з блакиттю неба‘ [270, с. 57]. З того часу за синім (блакитним) 

кольором закріпився зв'язок з чоловічою статтю, і він став кольором одягу 

для хлопчиків. Ймовірно, спираючись на гендерну ознаку, з'явився композит 

der Blaumann – букв. ‗синій чоловік‘, про механіка-монтера, робочий костюм 

якого синього кольору. Але не завжди синій колір одягу викликає приємні 

асоціації, наприклад, складне слово ein Blaustrumpf – букв. ‗синя панчоха‘, 

утворене шляхом метонімічного переосмислення, відображає зневажливе 

ставлення до жінки, яка, занурившись у науку, не привертає увагу своєму 

зовнішньому вигляду. 

Як не дивно, але синій колір асоціюється з кров'ю, правда з тією, яка 

вже остигла, або як результат пошкоджених судин. Кров набуває синього 

відтінку при переохолодженні, що відбилося в мові у вигляді 

словосполучень: blaue Lippen – букв. ‗сині губи‘, тобто обезкровлені, blaue 

Hände – букв. ‗сині руки‘, тобто замерзлі. Кров живої людини має червоний 
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колір, а охолола кров набуває синього відтінку, тому цей колір асоціюється зі 

смертю або близькій до неї стану – обмороження. Не випадково у німецькій 

культурі існувала традиція одягати померлого у світло-синій сюртук 

(мундир) і класти у труну шматок блакитної тканини. 

У результаті травмування будь-якої частини тіла відбувається 

пошкодження судин, і на тілі з'являються гематоми, які надають шкірі 

відтінок синього кольору. У зв'язку з цим явищем існують такі евфемістичні і 

метонімічні словосполучення: blauer Fleck – букв. ‘синя пляма‘, тобто синяк, 

ein blaues Auge haben – букв. ‗мати синє око‘, тобто з синцями, braun und 

blau sein – букв. ‘бути коричневим і синім‘, тобто ‗весь у синцях‘, jemanden 

grün und blau schlagen – розм. ‗відлупцювати когось‘. Стійке 

словосполучення mit einem blauen Auge davonkommen – букв. ‗піти з синім 

оком‘ вживається в переносному значенні ‗легко збутися‘ [263]. 

У старих звичаях і віруваннях жителів і моряків північного узбережжя 

Німеччини блакитний колір займає не останнє місце, але викликає зовсім не 

позитивні асоціації. Вважалося, за народними уявленнями, що біси, відьми, 

чаклуни, привиди з'являлися часто у блакитному вбранні. Люди вірили, що 

зустріч із жінкою в блакитному фартусі принесе нещастя; в будинку з 

пофарбованими в цей колір віконними рамами живе відьма; будь-який 

предмет блакитного кольору на шлюбному ложі призведе до бездітності [267]. 

У мові зафіксувалася асоціація синього (блакитного) кольору з 

неприємностями і обманом в таких словосполученнях: ein blaues 

(himmelblaues) Wunder erben, ein blaues Wunder sehen – букв. ‗побачити 

блакитне диво‘, розм. ‗пережити великий, дуже неприємний сюрприз‘, ein 

blauer Brief – букв. ‗блакитний лист‘, тобто ‗лист про звільнення‘, jemandem 

wird es ganz grün und blau vor Augen ‗налякати когось (погано)‘, blauer Dunst 

‗обман‘, jemandem blauen Dunst vormachen – букв. ‗показувати кому-небудь 

блакитний пар‘, тобто обманювати, пускати пил в очі, das Blaue vom Himmel 

versprechen – букв. ‗синяву з неба обіцяти‘, тобто обіцяти золоті гори, das 
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Blaue vom Himmel herunterlügen, das Blaue vom Himmel schwatzen – 

‗розповідати небилиці, наговорити сім мішків гречаної вовни‘, ein blaues 

Wunder vormachen – букв. ‗показувати блакитне диво‘, тобто розповідати 

кому-небудь небилиці, blau anlaufen lassen ‗обдурити‘ [265, с. 106]. 

Показовим є той факт, що словосполучення ein blaues Wunder спочатку 

стало вживатися у переносному значенні і лише пізніше, в 1893 році – у 

прямому значенні. У цей час було побудовано міст через Ельбу в Дрездені, 

який отримав неофіційну назву Blaues Wunder ‗Блакитне диво‘ (офіційна 

назва Loschwitzer Brücke ‗Лошвицький міст‘). ‗Блакитним‘ міст назвали за 

його блакитне забарвлення, до ‗дива‘ ж був зарахований через свій 

незвичайний вигляд, до того ж побудований з металоконструкцій і мав 

всього лише дві опори, причому не в руслі, а на берегах річки. У 2007 році 

міст був номінований до нагородження як ‗Історичний символ інженерного 

мистецтва Німеччини‘. 

Оскільки синій колір символізує умиротворення, він асоціюється з 

відпочинком: das Blaumachen ‗прогул‘, blaumachen, blauen Montag machen  

‗прогулювати, не виходити на роботу (після свята)‘, einen Tag blau machen  

‗прожити день без роботи і стресу‘. Зв'язок синього кольору з відпочинком 

з'явився ще в Середньовіччі, коли у святковий день, який був вихідним, 

священнослужителі проводили службу в церкві в одязі синього кольору [271].  

Всупереч асоціації синього кольору із врівноваженістю, у деяких 

словосполученнях, у переносному значенні, він вказує на втрату рівноваги, 

викликану надмірним вживанням алкоголю: blau sein – букв. ‗бути синім‘, 

розм. ‗бути дуже п'яним‘, blau werden – букв. ‗стати синім‘, тобто сп'яніти, 

blau wie ein Veilchen sein – букв. ‗синій, як фіалка‘, тобто бути п'яним; blau 

wie ein Eckhaus sein – букв. ‗синій, як наріжний будинок’, blau wie eine 

Frostbeule sein – букв. ‗синій, як обморожене місце‘, blau wie eine 

Strandhaubitze sein – букв. ‗синій, як гаубиця‘, es wurde ihm grün und blau vor 

den Augen ‗в очах у нього потемніло, у нього пішли кола перед очима‘, blauе 



 

75 

Ringe um die Augen ‗синці під очима‘, викликану емоційної активністю: 

jemanden blau und blaß ärgern  ‗доводити когось до сказу‘ [280, с. 265]. 

Слід зазначити, що зв'язок алкоголю з колоронімом blau виник не 

випадково. У словосполученнях blau sein, blau werden вживання синього 

кольору ґрунтується на синюшності носа в людей, що зловживають 

алкогольними напоями. В основі інших словосполучень blau wie ein Veilchen 

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

Strandhaubitze sein лежить порівняння, яке утворилося на асоціаціях з синім 

кольором: з квіткою – фіалкою – wie ein Veilchen, з віддаленістю – wie ein 

Eckhaus, з холодом wie eine Frostbeule. Порівняння з гаубицею wie eine 

Strandhaubitze обумовлено етимологічно і не має зв'язку з синім кольором 

[274, с. 314]. 

Асоціацію синього (блакитного) кольору з даллю і серпанком природа 

колірного поля пояснює так: далекі предмети оповиті блакиттю і тому кольори 

цього спектру пов'язані з невідомістю і невизначеністю: ins Blaue fahren, eine 

Fahrt ins Blau emachen ‗поїхати в невідоме досі місце‘, auf blauen Dunst hin  

‗без певних знань‘ [265, с. 107]. Віддаленість предметів свідчить про їх 

недосяжність і розкриває сенс сталого словосполучення die blaue Ferne – букв. 

‗блакитна далечінь‘, ‗туманна даль‘, що позначає мрію, яка, скоріш за все, є 

або виявиться нездійсненною. Ймовірно, що втіленням ідеології романтиків є 

символ нездійсненного ідеалу і мрії die blaue Blume – поет. ‗блакитна квітка‘. 

Саме тому Моріс Метерлінк пофарбував свого птаха щастя, образ якого 

зберігається у свідомості всього людства, у синій колір. 

Віддалене розташування предметів вказує також на невизначеність і 

невідомість, а також синій асоціюється з безглуздістю, що закріпилося в 

поданих словосполученнях: ins Blaue hinein reden – букв. ‗говорити в 

синяву‘, тобто ‗городити дурниці, молоти нісенітницю‘, ins Blaue vom Himmel 

reden – букв. ‗говорити в синяву неба‘, тобто базікати, говорити даремно, ins 

Blaue schießen ‗зробити щось без мети‘, і з фортуною: eine Fahrt ins Blaue – 

букв. ‗поїздка в синяву‘, ‗подорож за невідомим маршрутом або поїздка 
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навмання‘, ins Blaue (hinein) ‗навмання, як-небудь‘, ins Blaue treffen  

‗промахнутися, потрапити пальцем у небо‘. Синій колір у німецькій мові 

використовується також у назві страв з вугра і форелі: Aal blau – букв. ‗синій 

вугор‘, Forelle blau – букв. ‗синя форель‘ [274, с. 314]. Ці назви виникли у 

процесі приготування названих страв: рибу обливають оцтом, внаслідок чого 

вона набуває синього відтінку. 

Сьогодні колоронім синій асоціюється з молодістю, надією, тому і є 

символом молодіжних організацій. Традиційний баварський синій символізує 

синє небо і втілюється у символиці Християнсько-соціального союзу в 

Баварії. Вільна демократична партія Німеччини з ідеологією лібералізму має 

синьо-жовту кольорову символіку. Таке ж забарвлення в партії 

‗Альтернатива для Німеччини‘. В Австрії синій – символ австрійської партії 

свободи. Розпізнавальний колір ‗Союзу позбавлених батьківщини і прав 

(ФРН до 1961 року)‘ – темно-синій, ‗Союзу південношлезвігських виборців‘ 

– синьо-жовтий і ‗Замість партії‘ в Гамбурзі – синій. 

 

Колоронім weiß  

 

Первинними прототипами білого кольору вважаються сніг і крейда. 

Цей зв'язок зафіксовано в наведених складних словах: schneeweiß ‗сніжно-

білий‘, reinweiß ‗чисто-білий‘, kreideweiß ‗кольору крейди‘, kalkweiß  

‗кольору вапна‘. Асоціація зі снігом відображена і у стійких 

словосполученнях, що позначають як позитивні явища: weiße Weihnachten – 

букв. ‗біле Різдво‘, тобто Різдво зі снігом, weiße Ostern – букв. ‗білий 

Великдень‘, тобто Великдень зі снігом, der weiße Sport – букв. ‗білий спорт‘, 

тобто зимовий спорт, а також теніс, так і негативні: der weiße Tod – букв. 

‗біла смерть‘, смерть від лавини, серед льодів і снігу [274, с. 1910]. 

У лексикографічних джерелах білий колір тлумачиться як 

найсвітліший колір. Це тлумачення знайшло своє відображення у словах і 

словосполученнях, у яких колоронім weiß вживається у прямому значенні 
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для вказівки на колірну ознаку предмета або явища: weißblond  ‗білавий‘, das 

Weiße ‗білок (очі, яйця)‘, weißer Tag – букв. ‗білий день‘, тобто проміжок 

доби після сходу сонця до заходу, weiße Lilien ‗білі лілії‘, weiße Wolken ‗білі 

хмари‘, weiße Substanz – букв. ‗біла речовина‘, про склад кісткового мозку, 

weißes Mehl ‗біле борошно‘, weißer Pfeffer ‗білий перець‘, weiße Bohnen  ‗білі 

боби‘, weiße Johannisbeeren ‗біла смородина‘, weißes Fleisch ‗біле м'ясо‘, 

weißes Brot ‗білий хліб‘, weißer Wein ‗біле вино‘, weiße Ameisen – букв. ‗білі 

мурахи‘, тобто терміти [262, с. 912].  

Часто колоронім weiß вживається в переносному значенні для 

позначення вікової характеристики людини: weißhaarig – букв. 

‗біловолосий‘, тобто сивий, weiß sein ‗бути білим‘, тобто бути сивим, а також 

для позначення європеоїдної раси: die Weißen ‗білі‘, der weiße Mann 

‗білошкіра людина, чоловік‘, die weiße Frau ‗білошкіра жінка‘, das weiße Kind 

‗білошкіра дитина‘, для позначення фізичного, психічного стану: ег ist ganz 

weiß im Gesicht  ‗він весь зблід‘, weiß wie die gekalkte Wand  ‗білий як стіна‘, 

weiß wie Marmor  ‗білий, як мармур‘, weiße Mäuse sehen – букв. ‗бачити білих 

мишей‘, тобто йдеться про важке психічне захворювання, викликане 

алкоголізмом, яке супроводжується галюцинаціями і баченнями. 

У тлумачному словнику Р. Варіга білий колір характеризується як 

яскравий, різкий, кричущий колір [280, S.1404]. На наш погляд, така 

емоційно-оціночна характеристика білого кольору втілилася у стійких 

словосполученнях, що позначають вчинки: eine weiße Weste haben – розм. 

‗мати незаплямовану репутацію‘, aus schwarz weiß machen ‗зробити навпаки‘, 

einen Makel auf der weißen Weste haben  ‗погано вчинити‘, bis zum Weißbluten 

auspressen ‗експлуатувати когось занадто‘, jmdn. weiβ waschen wollen  

‗виправдати, обілити кого-небудь‘, і почуття: jmdm. nicht das Weiße im Auge 

gönnen ‗заздрити‘, jmdn. bis zur Weißglut bringen, j-n zur Weißglut reizen  

‗довести кого-небудь до сказу‘. 

Білий колір символізує чистоту, що відбилося у словосполученнях з 

участю колороніма weiß як у прямому значенні: ein weißes Blatt Papier  
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‗чистий аркуш паперу‘, weißes Papier ‗табула раса‘ (лат. чистий аркуш), так і 

в переносному: ein weißer Fleck auf der Landkarte – букв. ‗біла пляма на 

карті‘, тобто недосліджений район, область на географічній карті. 

Словосполучення-історизм der weiße Kreis ‗білий округ‘ побічно пов'язується 

з символічною чистотою білого кольору, оскільки після війни у ФРН 

існували такі райони, в яких було скасовано встановлені після війни 

обмеження на збільшення квартирної плати і було введено ‗вільний ринок‘, 

тобто поняття der weiße Kreis означало ‗чистий аркуш паперу‘[274, с.1910]. 

Асоціація білого кольору з чистотою знайшла своє відображення у 

словосполученнях, що позначають професійну діяльність: Halbgötter in Weiß 

– букв. ‗напівбоги в білому‘, тобто лікарі, der weiße Kragen – букв. ‗білий 

комірець‘, тобто офісний або банківський працівник, а також працівник, який 

займається нефізичною працею, eine weiße Maus – букв. ‗біла миша‘, тобто 

регулювальник руху в НДР в 1987 [280, с.1404]. Займаючи особливе 

становище у системі колірного спектру, білий колір виражає аспект 

універсального і асоціюється з Абсолютом. Таке сприйняття білого 

збереглося у словосполученні, яке вказує на особливість індивіда: ein weißer 

Rabe – букв. ‗біла ворона‘, а також у словах і словосполученнях, пов'язаних з 

боротьбою за владу: die Weißgardisten ‗білогвардійці‘, die Weiße ‗білі‘, weißer 

Schrecken  ‗білий терор‘ – поняття, яке позначає крайні форми репресивної 

політики під час Громадянської війни 1917-1923 років. 

Крім чистоти, білий колір асоціюється з невинністю, що втілилося у 

словосполученнях, пов'язаних з релігією: weißer Sonntag – букв. ‗біла неділя‘, 

перша неділя після Великодня, коли проводиться конфірмація. Білий колір 

дівочих суконь, свічок втілює невинність, чистоту Христа і тих, хто приймає 

причастя. Білий колір одягу – характерна ознака членів деяких релігійних 

організацій: der weiße Mönch – букв. ‗білий монах‘, тобто цистерціанець, 

монах католицького чернечого ордену. Асоціація білого кольору з мирними 

намірами знайшла своє відображення в поданих стійких словосполученнях: 

die weiße Taube ‗білий голуб‘, die weiße Fahne – білий прапор парламентаріїв 
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і капітуляції, die weißе Fahne hissen / schwenken / zeigen sich  ‗підняти білий 

прапор‘. Не виключено, що ця асоціація і зумовила назву річкових 

екскурсійних пароплавів – Weiße Flotte  ‗білий флот‘, які завжди фарбували в 

білий колір [274, S.1910] 

Під білим кольором можна розуміти не тільки насичений білий, але й 

розріджений білий, тобто майже прозорий. Це може бути однією з причин, за 

якою білий асоціюється в європейському фольклорі з привидами, примарами, 

вампірами та іншими злими духами, які мали блідий колір обличчя [280, с. 

23]. У німецькомовних словниках зв'язок білого зі смертю зафіксовано в 

словосполученні weiße Frau – букв. ‗біла жінка‘, тобто привид. Безбарвність 

білого відображено у словосполученні weiße Blutkörperchen – букв. ‗білі 

кров'яні тільця‘, тобто лейкоцити, у стійкому виразі weiße Kohle – букв. ‗біле 

вугілля‘, тобто енергія води [262, с. 912]. 

Сьогодні, у зв‘язку з появою нових реалій, білий колір асоціюється з 

дорогоцінними металами (золотом, сріблом, платиною), грошима, 

наркотиками, деякими матеріалами і речовинами (перлами, пухом, бавовною, 

слоновою кісткою), астрономічними тілами (місяцем, зірками), таким чином 

шляхом метафоричного перенесення виникли подані словосполучення: 

weißes Gold – букв. ‗біле золото‘, тобто саксонський (мейсенський) фарфор, 

weiße Kohle – букв. ‗біле вугілля‘, про гроші [274, с. 1910]. 

 

Колоронім schwarz 

 

Чорний вважається єдиним кольором, який складно назвати ‗кольором‘, 

тому що з точки зору фізики сприйняття кольору зором людини залежить від 

кута відбиття променів кольору від поверхні предмета, а об'єкти чорного 

кольору не відображають світло, вони його повністю поглинають, тому 

чорний колір – це відсутність кольору і світла. Таким чином, згідно з 

фізичними характеристиками чорного кольору, прототипом для нього 

послужила саме темний час доби – ніч. 
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У німецькомовних словниках слова і словосполучення, що позначають 

темні об'єкти, займають досить багато місця: schwarzе Erde ‗чорнозем‘, 

schwarzе Nacht ‗темна ніч‘, schwarzе Wo1ken ‗чорні (свинцеві) хмари‘, 

schwarzes Haar ‗чорне волосся‘, der schwarze Tee  ‗чорний чай‘, der schwarze 

Kaffee – букв. ‗чорна кава‘, тобто кава без молока або вершків, das schwarze 

Brot – букв. ‗чорний хліб‘, тобто хліб з житнього борошна, schwarze Kirschen 

– букв. ‗чорні вишні‘, тобто темно-червоні вишні, schwarzer Pfeffer  ‗чорний 

перець‘, die Schwarzbeere – букв. ‗чорна ягода‘, тобто чорниця, der 

Schwarzkümmel ‗чорнушка, нігелла‘, die Schwarzdrossel ‗чорний дрізд‘, der 

Schwarzbarsch ‗чорний окунь з великим ротом‘, Schwarze Witwe ‗чорна 

вдова‘, ein schwarzes Pferd  ‗вороний кінь‘ [264]. 

Чорний колір асоціюється з темним кольором шкіри людей, як тих, хто 

підпав під вплив сонячних променів, тобто засмаглих, так і тих, хто є 

представниками негроїдної раси: die Schwarzen – букв. ‗чорні’, der / die 

Schwarze – букв. ‗чорний, чорна‘, der schwarze Mann – букв. ‗чорний 

чоловік‘, die schwarze Frau – букв. ‗чорна жінка‘, das schwarze Kind – букв. 

‗чорна дитина‘. Крім того, континент, населенням якого є представники 

негроїдної раси, також називається ‗чорним‘: der Schwarze Erdteil, der 

schwarze Kontinent ‗Африка‘ [274, с. 1508]. 

Асоціація чорного кольору з брудом сприяла появі таких стійких 

словосполучень: sich schwarz machen – букв. ‗робитися чорним‘, тобто 

забруднитися, забруднити себе, schwarze Hände – букв. ‗чорні руки‘, тобто 

брудні руки, das schwarze Gesicht – букв. ‗чорне обличчя‘, тобто брудне 

обличчя. Шляхом метонімічного перенесення утворено стійке 

словосполучення der schwarzе Mann – букв. ‗чорний чоловік‘, тобто 

сажотрус. Але, брудними бувають не тільки частини тіла й предмети одягу, а 

й душа, що підтверджують стійкі вирази, в яких колоронім schwarz 

використовується у переносному значенні, пов'язаним зі злістю: der schwarze 

Tat – букв. ‗чорний вчинок‘, тобто підлий і низький, schwarze Gedanke – 
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букв. ‗чорні думки‘, тобто підлі, зрадницькі думки, eine schwarze Seele – 

букв. ‗чорна душа‘, тобто зла душа, ein schwarzes Herz haben – букв. ‗мати 

чорне серце‘, тобто зле серце, einen schwarzen Plan haben – букв. ‗мати 

чорний план‘, тобто планувати зробити підлість, schwarzer Undank ‗чорна 

невдячність‘, den schwarzen Peter zuschieben ‗навмисно кому-небудь 

нашкодити‘ [266, с. 182]. 

Згідно з німецькомовними словниками, колоронім schwarz активно 

використовується у переносному значенні. Основні варіанти цих значень 

пов'язані з негативними явищами: трауром: eine Trauerkarte mit schwarzem 

Rand  ‗листівка з виразом співчуття з чорною смужкою‘, in schwarz gekleidet 

– букв. ‗одягнений у чорний одяг‘, тобто бути у жалобі, schwarz tragen – 

букв. ‗носити чорний одяг‘, тобто бути у жалобі, schwarze Kleidung tragen – 

букв. ‗носити чорний одяг‘, тобто носити одяг чорного кольору; 

нещасливими, невдалими днями: der schwarze Tag – букв. ‗чорний день‘, про 

час потреби, безгрошів'я, нещастя, der Schwarze Freitag – букв. ‗чорна 

п'ятниця‘, про біржовий крах 1929 року [283, с. 752]; відсутністю ілюзій 

щодо майбутнього: schwarz ausmalen ‗бути дуже песимістичним‘, schwarz 

malen – розм. ‗малювати все чорними фарбами‘, etwas in schwarzen Farben 

schildern ‗зображати що-небудь чорними фарбами‘, тобто зображувати що-

небудь у непривабливому вигляді. 

Асоціація чорного кольору з трауром, безсумнівно, пов'язана з 

хворобою і смертю. Втрата свідомості супроводжується потемнінням в очах: 

mir wird schwarz vor den Augen ‗у мене потемніло в очах‘. Колоронім schwarz 

входить до складу стійких словосполучень, що позначають смертельні 

захворювання, яких зазнала Європа у другій половині XIV століття: der 

Schwarze Tod ‗чорна смерть‘, тобто чума, schwarze Blättern ‗чорне листя‘, 

тобто вітряна віспа. Чуму називали ‗чорною смертю‘, тому що це 

захворювання поширювали чорні пацюки, а також супроводжувалося чорним 

висипом, що, спостерігалося при цій хворобі [267, с. 76]. 
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Одяг чорного кольору як символ жалоби носять вдови. Такому одягу 

надають перевагу і ті, хто пішов проти долі, суспільства або відмовився від 

мирського життя [267, с. 76], наприклад: анархісти в XIX столітті, ченці, 

готи. Під готами розуміється не східногерманське плем‘я, а любителі 

чорного кольору, кладовищ, метал-музики і фільмів жахів. Роль чорного 

кольору як кольору заперечення особливо яскраво виявлена у 

християнському чернецтві. Чорний як символ смерті позначав також 

омертвіння плоті і вважався знаком всякого смирення і відмови від мирських 

радощів, відмови від земних благ. Звідси і походить чорний колір в одязі 

духівництва і чернецтва. 

Чорний колір використовували пірати як в одязі, так і на прапорі, який 

повинен був лякати оточуючих. Інший піратський атрибут ‗чорна мітка‘ – 

вручення якої символізувало вирок пірату, який порушив правила [270, с. 86]. 

Але чорний одяг також вважається символом внутрішньої сили і 

захищеності. Так зване ‗маленьке чорне плаття‘ Коко Шанель не дарма стало 

таким популярним, оскільки поєднало в собі незалежність і елегантність. 

Чорний вважається класичним кольором і використовується в одязі для 

прийомів, світських зборів. 

Через зв'язок з темрявою чорний втілює нечисту силу, символізує 

потойбічний світ, тому у християнстві він – колір пекла, демонів, диявола, 

нечисті, біса, символізує смерть, відчай, горе, скорботу і зло. Сатану 

називають князем темряви (пор.: Мефістофель, який з'явився Фаусту в подобі 

пуделя). Звідси – стійкі словосполучення і вирази, що втілюють чаклунство і 

нечисту силу: schwarze Kunst ‗чаклунство, schwarze Magie  ‗чорна магія‘, der 

Teufel ist nicht so schwarz, wie man ihn malt ‗не такий страшний чорт як його 

малюють‘ [274, с. 1508]. 

Чорний як відсутність кольору створює враження порожнечі, якоїсь 

діри, якій немає кінця, тому він асоціюється з нескінченністю, небуттям, 

глибиною, а також місцями, які характеризуються відсутністю світла і тому 

здаються всередині чорними (прірва, печера, тунель, підвал). Прикладом 
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цього є словосполучення das Schwarze Loch – ‗чорна діра‘, тобто космічний 

об'єкт – масивна зірка в кінцевій стадії еволюції, яка притягує всі навколишні 

небесні тіла і світлові промені, що й зумовило таку назву. 

Асоціація чорного кольору з нелегальністю, незаконністю втілюється 

цілим рядом слів і стійких словосполучень: der Schwarzfahrer  ‗заєць, той, хто 

не платить за проїзд‘, die Schwarzarbeit – букв. ‗чорна робота‘, тобто 

нелегальна, оплачувана, але офіційно не зареєстрована робота, з оплати за 

яку не платять податок, schwarzarbeiten, die Schwarzarbeit machen  

‗нелегально працювати‘, schwarze Waren – букв. ‗чорні товари‘, тобто 

нелегальні товари, schwarze Geschäfte – букв. ‗чорні магазини‘, тобто 

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

‗нелегально переходити кордон‘, der Schwarze Markt ‗чорний ринок‘ [280, с. 

252]. Словосполучення der Schwarze Markt раніше позначало місце, де 

торгували неграми – рабами. З часом цей вислів зазнав семантичної зміни, 

сьогодні це – ринок, на якому ведеться нелегальна торгівля. 

Співвіднесеність чорного кольору з нелегальністю пов'язує його також з 

криміналом. 

У політичній сфері чорний колір теж користується популярністю. У 

минулому він мав кілька значень політичного характеру. На початку нового 

часу чорна зірка вважалася символом анархістів. Таким же чином застосували 

чорний колір в Італії на початку XX століття – фашистські рухи носили 

сорочки чорного кольору як символ єдності. Одна зі смуг державного прапора 

Німеччини – чорного кольору, де спочатку чорний колір означав похмуру 

темну ніч реакції, а сьогодні символізує минуле Німецької імперії [267]. 

Наразі під словом die Schwarzen ‗чорні‘ у Німеччині розуміють 

представників і прихильників Християнської демократичної партії 

Німеччини. Ідентифікація чорним кольором була встановлена політичними 

опозиціонерами, які ґрунтувалися на символічному позначенні чорного 

кольору: сила і міць. Християнсько-соціальний союз теж часто зображується 

чорним, тому що консерватизм має свої корені у християнському середовищі, 
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асоціюючись зі священиками, чий одяг чорного кольору. Молодіжні 

організації в 2004 році, починаючи свій політичний шлях, брали за основу 

чорний колір. Їх кампанія почалася з девізу Black is beautiful ‗Чорний – це 

гарно‘ [270]. 

 

Колоронім grau 

 

Сірий колір, перш за все, виявляється проміжним тоном між білим і 

чорним. Проміжність сірого кольору втілюється в таких словах: das Graubrot 

– букв. ‗сірий хліб‘, тобто хліб з домішками житнього (чорного) і 

пшеничного (білого) борошна, das Morgengrauen ‗досвітні сутінки, світанок‘, 

тобто перехід з темної ночі (чорний колір) у світлий день (білий колір), mit 

dem Grauen des Tages ‗на світанку‘. Як і всі кольори, grau має ступінь 

світлоти, тобто світлі та темні тони: hellgrau ‗світло-сірий‘, lichtgrau  ‗світло-

сірий‘, fahlgrau ‗блідо-сірий‘, dunkelgrau ‗темно-сірий‘. Сірий колір 

вважається також кольором попелу і темних хмар, що пояснює його 

поширення у природі. Тому цей колір використовується для опису похмурої 

погоди: graues Wetter – букв. ‗сіра погода‘, тобто хмарно з проясненнями, der 

Himmel ist grau ‗небо сіре‘, der Himmel ist grau in grau  ‗небо дуже похмуре‘, 

der graue Nebel  ‗сірий туман‘ [280, с. 202]. 

Колоронім grau символізує зречення, меланхолію, байдужість .... Але в 

ньому є тонка краса, хоча цей колір частіше означає безбарвність [267]. 

‗Безбарвність‘ сірого кольору створила грунт для утворення зв'язку між цим 

кольором і буднями, повсякденністю, одноманітністю. Велика кількість 

сірого зазвичай навіває сумний настрій – меланхолію, печаль, тугу, 

безнадійність, що втілилося в ряді стійких словосполучень: ein grauer Tag 

‗сіренький деньок‘, grauе Tage  ‗похмурі дні‘, die grauе Ferne – букв. ‗сіра 

далечінь‘, тобто туманна [невідома] далечінь, der graue Alltag  ‗сірі будні‘, 

das graue Einerlei des Alltags ‗сіра одноманітність повсякденного життя‘, alles 

grau in grau sehen (malen) ‗бачити все у похмурих тонах‘, das graue Elend 
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kriegen [haben] ‗відчувати себе глибоко нещасним, бути у пригніченому 

настрої‘, das graue Elend hat ihn überfallen ‗у нього песимістичний настрій‘, 

graue Zukunft ‗безпросвітне майбутнє‘, alles erschien grau ‗все здається сірим‘ 

[265, с. 279]. 

Маскуючі і непомітні межі сірого породили вираз die Graue Eminenz  

‗сірий кардинал‘, який характеризує непримітну людину, але в руках якої 

знаходиться реальна влада. У ‗сірого кардинала‘ був свій прототип в історії: 

Джозеф де Трамблер, друг кардинала Ришельє, який завжди ходив у сірій 

мантії, за що і отримав прізвисько ‗сіре преосвященство‘, на відміну від 

Ришельє ‗червоного кардинала‘. Непомітність стоїть на передньому плані у 

виборі сірого в якості кольору одягу. Тому цей колір був обраний для форми 

німецької армії незадовго до початку першої світової війни. Ця форма 

прийшла на зміну строкатій формі з XIX століття і сприяла появі стійкого 

виразу, пов'язаного з армійською тематикою – den grauen Rock anziehen  ‗піти 

в солдати‘ [257]. 

Одяг сірого кольору в Європі спочатку не любили, але поступово він 

став символом діловитості, консерватизму, скромності, смиренності. За 

традицією одяг сірого кольору носять представники певних релігійних 

організацій: ein grauer Mönch – букв. ‗сірий монах‘, ein grauer Bruder – букв. 

‗сірий брат‘, тобто член ордена францисканців, graue Schwestern – букв. ‗сірі 

сестри‘, про чернецьке співтовариство католицького жіночого ордена імені 

святої Єлизавети. З іншого боку, сірий символізує елегантність, і одяг сірого 

кольору приємний оку, тому що не приваблює великої уваги і сигналізує про 

приємну скромність. 

Причиною асоціації сірого кольору з мишею послужило забарвлення 

цієї маленької тварини. А додаткова символіка (непомітний, нецікавий, 

скромний, непримітний, невиразний, тьмяний, позбавлений смаку, 

безбарвний, непривабливий) сірого кольору сприяла утворенню стійкого 

словосполучення graue Maus – букв. ‗сіра миша‘, тобто непоказна, боязка, 

сором'язлива людина. Завдяки особливості виникнення сірого кольору 
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шляхом змішування фарб, що спостерігається на відстані, з'явився вираз das 

Untergehen in einer grauen Masse ‗тонути в сірій масі‘, в якому поєднання 

колороніма grau з лексемою Masse позначає зникнення індивідуальності в 

одноманітності. Майже така ж одноманітність виражається за допомогою 

прислів'я bei Nacht sind alle Katzen grau  ‗вночі всі кішки сірі‘ [265, с. 279], 

але тут мається на увазі, що при недостатньому освітленні очі перестають 

розрізняти забарвлення – кожна поверхня здається сірою, і всі предмети 

стають подібними за кольором. 

У німецькій культурі сірий асоціюється з літніми людьми через колір 

волосся, що знайшло відображення у словах і стійких словосполученнях: der 

Graubart – букв. ‗сіра борода‘, тобто сива борода, старина, der Graukopf – 

букв. ‗сива голова‘, тобто старий, graue Haare – букв. ‗сіре волосся‘, тобто 

сиве, alt und grau werden  ‗постаріти, посивіти‘, sie ist ganz grau geworden  

‗вона постаріла, посивіла’, sie hat graue Haare bekommen – букв. ‗вона 

отримала сірі волосся‘, тобто посивіла [265, с. 279]. Волосся стає світліше 

завдяки участі пігменту меланіну: сіре (сиве) волосся – ознака наближення 

старості. Хоча словосполучення graues Haar вживається частіше, волосся 

насправді набуває білого кольору. Сиве волосся вважається символом 

досвіду і поваги з боку оточуючих. 

Зв'язок сірого кольору з літніми людьми сприяв виникненню 

політичної партії у Німеччині, що існувала в 1989-2008 роках, Die Grauen 

(Graue Panther) – ‗Сірі‘ (‗Сірі пантери‘). Основним завданням партії був 

захист інтересів людей похилого віку. Асоціація сірого кольору з сивиною 

сприяла появі часового значення, вираженого в поданих словосполученнях: 

die graue Vorzeit ‗давні часи‘, in grauer Vorzeit  ‗у давні часи‘ [265, с. 279], das 

graue Altertum ‗сива давнина‘[274, с. 716]. 

Всупереч непривабливій символіці сірого кольору колоронім grau 

входить до складу стійкого словосполучення, що позначає термін, 

використовуваний інтелектуальним співтовариством, бібліотекарями, 

медичними та іншими дослідниками, вченими для назви сукупності текстів, 
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які не можуть бути вільно знайдені за традиційними каналами, однак така 

література досить затребувана і, як правило, є новітньою: graue Literatur – 

букв. ‗сіра література‘. 

Проміжне становище сірого кольору дозволяє існувати асоціації з 

певним явищем та предметом, який знаходиться на кордоні легальності, 

законності, що має відображення у низці словосполучень за участю 

колороніма grau: grauer Markt – букв. ‗сірий ринок‘, тобто напівлегальний 

ринок, grauer Händler – розм. ‗людина, яка займається напівлегальним 

бізнесом‘, der Grauimport – букв. ‗сірий імпорт‘, про товари, які провозяться 

у країну із заниженням тарифних платежів за рахунок недостовірного 

декларування, die Grauzone – букв. ‗сіра зона‘, тобто напівлегальна зона, die 

Grauwaren – букв. ‗сірі товари‘, тобто: 1. товари, ввезені у будь-яку країну 

нелегально з інших країн, в яких ціни нижчі, ніж у названій країні. 2. груба 

повсякденна кераміка з сірої глини у Середньовіччі і раннього періоду 

нового часу на противагу вишуканій порцеляні і світлому фаянсу [280, с. 

1404]. 

 

Колоронім braun 

 

Коричневий – колір сирої землі, дерева, волосся, засмаглої шкіри і 

кави. Це складний колір. Положення коричневого кольору в колористиці не 

визначено, оскільки до ахроматичних (безбарвних) кольорів він не належить, 

але і у спектральну гаму його не включають, бо в нього немає конкретної 

частоти, і, відповідно, ніхто не бачив коричневе світло. Не дивно, що існує 

багато визначень коричневого. Одні вважають його затемненим жовто-

червоним, інші – помаранчевим з домішкою чорного, треті – просто 

сумішшю декількох кольорів (зеленого і червоного, жовтого і пурпурного, 

помаранчевого і сірого (синього)). 

Із вишевикладеного стає зрозумілим, що відтінків цього кольору 

велика кількість – шоколадний, бурий, каштановий, мідний, іржавий, 
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медовий тощо. Відтінки надзвичайно впливають на ‗характер‘ коричневого 

кольору. Червонуватий відтінок робить його теплим і надає позитивного 

забарвлення: braun backen ‗підсмажувати, пекти (пироги до рум'яної 

скоринки)‘, braun braten ‗підсмажувати (до коричневого кольору)‘. 

Зеленуватий відтінок робить коричневий ‗холодним‘ і надає негативного 

забарвлення: braun und blau – букв. ‗коричневий і синій‘, тобто весь у 

синцях, jemanden braun und blau schlagen – букв. ‗побити кого-небудь до 

коричневого і синього‘, тобто побити кого-небудь до синців. Отже, ці 

відтінки коричневого кольору здатні викликати різні реакції в людей, яких 

вони оточують. 

Цей колір широко поширений у природі: колір ґрунту, деревини, 

пшениці, людської шкіри, колір очей, продуктів харчування. Зв'язок 

коричневого з природою відбився, перш за все, на рівні складних слів для 

позначення відтінків коричневого кольору, в складі яких є колоронім braun: 

erdbraun ‗землистий‘, kastanienbraun ‗каштановий‘, weizenbraun ‗кольору 

стиглої пшениці‘, kaffeebraun  ‗кольору кави без молока‘, schokoladenbraun  

‗шоколадний‘, hellbraun ‗світло-коричневий‘, dunkelbraun ‗темно-

коричневий‘[280], а також стійких словосполучень: er hat braunes Haar  ‗у 

нього каштанове волосся, він шатен‘, brauner Zucker  ‗палений цукор‘, an der 

Sonne braun brennen ‗засмагати на сонці‘, von der Sonne braun werden 

‗засмагнути‘, braun gebrannt  ‗засмаглий‘ [274, с. 716]. 

У Європі коричневий колір найчастіше асоціюється з шанобливістю, 

скромністю, покорою, відчуженістю і бідністю. Такий символізм, ймовірно, 

пов'язаний з асоціаціями про неродючий глиняний ґрунт, а також з 

матеріалами коричневого кольору, які раніше відносилися до неблагородної, 

дешевої сировини. Звідси – і коричневий одяг чернечих орденів, і заборона 

дворянському стану засмагати [267, с. 394]. Коричневий колір був обраний 

для форменого одягу в кінці XVIII століття, перш за все, через його захисне 

забарвлення і дешевизну. Коричневий колір було обрано для форми першої 

континентальної армії у 1775 році. 



 

89 

У 1930-х роках цей колір набуває негативної асоціації з фашизмом. 

Причиною тому стали коричневі сорочки німецьких штурмовиків-нацистів. 

Існує дві версії появи у символіці нацистів коричневого кольору. За першою, 

націонал соціалістами рухала алегорія, яка виникла через зв'язок із землею 

(ґрунтом). За іншою версією, колір сорочок нічого не символізував. Просто 

Ернст Рем, керівник нацистів, виявив на військових складах велику кількість 

нових сорочок цього кольору і пустив їх у справу. Відтепер висловлювання 

‗Коричнева чума‘ стало неодмінно пов'язуватися з фашизмом. Das Braune 

Haus ‗коричневий будинок‘ був 1930 – 1945 років у Мюнхені партійним 

центром єдиної існуючої на той час націонал-соціалістичної німецької 

робітничої партії [260]. 

Сьогодні цей колір –для тих, хто дотримується поглядів неонацизму, 

правового радикалізму, екстремізму та популізму. А історичне минуле 

збереглося у лексикографічних джерелах у стійких словосполученнях: eine 

braune Vergangenheit haben – букв. ‗мати коричневе минуле‘, про часи 

націонал-соціалізму, braune Uniform ‗коричнева форма‘, braunes Hemd – 

букв. ‗коричнева сорочка‘, тобто націонал-соціалісти, die braune Epoche – 

букв. ‗коричнева епоха‘, період правління націонал-соціалістів, eine braune 

Gesinnung – букв. ‗коричневі думки‘, про прихильників націонал-соціалістів, 

er war braun – букв. ‗він був коричневим‘, тобто він був націонал-

соціалістом [265, с. 120]. 

Отже, здійсненний аналіз семантики колоронімів засвідчує їх широкі 

можливості. Ці лексеми характеризуються різноманітністю словотвірної 

структури, їх семантична структура, зумовлена, з одного боку, багатством 

хроматичної гами об‘єктивної дійсності, з іншого – соціокультурною 

сутністю кольору, що втілюється у його експресивній, асоціативній та 

символічній значущості. Більшість колоронімів входять до складу 

фразеологізмів, семантика яких тісно пов‘язана з символікою кольору, що, у 

свою чергу привертає особливу увагу суспільства. 
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Висновки до розділу 2 

 

Дослідивши колороніми німецької мови та їх лексико-фразеологічні 

деривати в етимологічному та семантичному аспектах, можна зробити такі 

висновки: 

1. Не вся відома зараз колірна гама існувала на ранньому етапі 

розвитку німецької мови. Колороніми з‘являються у мові поступово. 

Найдавнішими кольорами, виявляється, згідно з етимологічним 

дослідженням, є червоний, виражений лексемою rot, та чорний, виражений 

лексемою schwarz, які згадуються у письмових джерелах ще VIII – X 

століть. Майже всі хроматичні кольори первісно вживалися для позначення 

світла. Для позначення жовтого та зеленого кольорів довгий час, до XV 

століття, вживалась одна лексема. Більш того, ця лексема частіше вживалась 

не для позначення кольору, а для позначення яскравого світла. Лише в XVI 

столітті колоронім gelb набуває теперішньої колірної ознаки. Виявилося, що 

лексема grün існувала окремо ще в VIII столітті, але її значення більш 

підходило для пояснення розвитку рослини (рости, розпускатися, 

розвиватися). Колороніми blau, weiß первісно вживалися для позначення 

світла.  

2. Наявність лексико-граматичних класів слів спостерігається лише 

серед окремих колоронімів. Самостійні частини мови виокремлюються в 

колоронімів rot, gelb, grün, schwarz.  

3. Більш важливим питанням є з'ясування джерела виникнення слова в 

мові. Назви кольорів сучасної німецької мови мають германське 

походження, окрім лексеми blau, яка походить з романських мов. 

4. Етимологічний коментар дає змогу стверджувати, що в момент 

утворення фразеологічних одиниць колоронім входить до її складу у своєму 

первинному значенні. Етимологічний аналіз колоронімів дозволяє 

простежити шлях розвитку сталих зворотів. Фразеологізми, до складу яких у 

сучасній мові входять колороніми, декілька століть тому не мали колірного 
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компонента. Як у словосполученні gelber Neid замість прикметника gelb 

вживались інші прикметники bleich  ‗блідий‘, blaß ‗блідий, блаклий‘, що 

пов‘язано зі зміною асоціації. Спостерігається також коливання значень 

сталих зворотів з колірним компонентом: словосполучення der blaue Montag 

вживалось для позначення релігійної дати і мало позитивне значення. 

Сьогодні це словосполучення позначає негативне явище – прогул робочого 

дня. На наш погляд, така зміна відбулась у зв‘язку зі зміною ставлення до 

релігії, до традицій взагалі. 

5. Значення колоронімів залежить від їх прототипів, первинних і 

вторинних. Зв'язок з первинними прототипами, як правило, відображається 

на рівні слів, що позначають відтінки кольору. Зв'язок зі вторинними 

прототипами відображається не лише на рівні слів, а й на рівні 

словосполучень. Кількість таких слів велика, тому що залежить від 

навколишнього середовища, суспільного устрою, політичної обстановки в 

країні. Колороніми і фразеологізми з колористичним компонентом 

розвивають великий спектр конотативних особливостей і характеризують 

предмети та явища навколишнього світу, як з позитивного боку, так і з 

негативного, що часто залежить від відтінку кольору. В основі значень 

фразеологічних одиниць з колористичним компонентом лежить символіка 

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

діяльність і є засобом вираження менталітету нації, самобутності і 

світосприйняття. 

Отже, етимологічний і семантичний підходи до аналізу мовного 

матеріалу дозволяють розглядати розвиток семантики колоронімів від 

початкового етапу семантичного процесу і дають плідний ґрунт для 

розглядання семантичного слово- та фразоутворення у німецькій мові. 

Основні положення другого розділу висвітлено в трьох публікаціях 

[115; 122; 236]. 
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РОЗДІЛ 3. 

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛОРОНІМІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ 

ТЕКСТІ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

 

В цьому розділі розглядається вживання колоронімів у публіцистичних 

текстах німецькомовних газет та журналів: Deutschland, Focus, Spiegel, Zeit, 

Woche, Heute, Süddeutsche Zeitung, Stern за 2007-2017 роки, всього  було 

зафіксовано 484 колоронімів та їх лексико-семантичних дериватів, з них 

лексичних одиниць з колористичним компонентом rot – 62, з колористичним 

компонентом gelb – 49, з колористичним компонентом grün – 68, з 

колористичним компонентом blau – 57, з колористичним компонентом weiß – 

65, з колористичним компонентом schwarz – 120, з колористичним 

компонентом grau – 47, з колористичним компонентом braun – 16. 

 

3.1. Словотвірна деривація колоронімів 

 

Характерним для публіцистичного тексту є вживання складних слів 

(композитів) з колірним компонентом, які набувають у ньому нових значень, 

та утворення нових відповідних композитів. Колороніми, які входять до 

складу композитів утворюються за моделями: Adj + S (де Adj – колірний 

прикметник, S – іменник), Adj + V, Adj + Adj.  

 

Складні слова з колірним компонентом rot 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом rot, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом rot може позначати: 

складову частину ботанічних, біологічних, хімічних назв (der Rotfuchs  

‗лисиця‘, das Rotkraut ‗червонокачанна капуста‘, das Rotholz ‗червоне 

дерево‘, das Rotwild ‗червона дичина‘), професійну приналежність (der 
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Rotkreuzschwester ‗медична сестра Червоного Хреста‘, der Rotgardist  

‗червоногвардієць‘, der Rotarmist ‗червоноармієць‘), організації (Rotkäppchen 

‗Роткепхен, Червона Шапочка‘, про завод шампанських вин у Фрайбурзі, що 

випускає єдине шампанське), хворобу (der Rotlauf ‗краснуха‘), власну назву 

(das Rotkäppchen ‗Червона Шапочка‘, героїня народної казки, записана 

французьким поетом Шарлем Перо), напої (der Rotwein ‗червоне вино‘), 

територію (das Rotlichtviertel ‗район червоних ліхтарів‘), документацію (das 

Rotbuch ‗Червона Книга‘), сигнал заборони (das Rotlicht ‗червоне світло‘), 

зовнішність (der Rothaut ‗індіанець‘, про північноамериканських індіанців, 

der Rotkopf ‗рудий‘), канцелярські товари (der Rotstift ‗червоний олівець‘), 

соціальний діалект (das Rotwelsch ‗злодійський (блатний) жаргон‘) [274, с. 

1410]. 

Композити, утворені за моделлю Adj + V, означають емоції (rotsehen  

‗шаленіти‘). Композити, утворені за моделлю Adj + Adj, означають 

зовнішність (rotwangig, rotbäckig ‗червонощокий (здоровий)‘, rotbärtig  

‗рудобородий‘, rothaarig  ‗рудоволосий‘, rotnasig  ‗червононосий‘) [274, с. 

1409]. 

Перш за все треба відзначити, що для позначення червоного кольору в 

публіцистичному тексті часто вживаються складні прикметники, які 

складаються з колірного прикметника та слова, яке вказує на його відтінок, 

наприклад, knallrot ‗яскраво-червоний‘, weinrot ‗червоний, як вино‘. Такі 

композити надають тексту експресивності та допомагають читачеві краще 

розуміти автора: Wenn man eine Weile bei Danone arbeitet, kann es passieren, 

dass man eine Farbe zugeteilt bekommt. Knallrot etwa, wenn man zum Typ Initiator 

zählt. Ist man eher der sorgsame Beobachter: Blau. Gelb bekommt man, wenn man 

zu den Inspiratoren gehört, die andere zu begeistern verstehen. Ein 

Persönlichkeitstest verrät den Danone-Angestellten, welcher Farbtyp sie sind [Die 

Zeit, 11. April, 2016]. Die Angst ist wie ein Tier. Wenn du sie nicht kontrollierst, 

kontrolliert sie dich. Am Montagvormittag, kurz nachdem der Weihnachtsmarkt am 

Berliner Breitscheidplatz eröffnet hat, lehnt Axel Kaiser in weinroter Schürze und 

http://www.zeit.de/2017/40/datenschutz-internet-google-amazon-information-online-haendler
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mit Fliege am Tresen seiner "Berliner Weihnachtsterrasse", die alle nur liebevoll 

"Pufferelse" nennen. Es riecht nach Glühwein und Kartoffelpuffern, draußen 

schlendern Touristen vorbei [Die Zeit, 01. März, 2015]. 

Прикметник ‗червоний‘ як колір небезпеки входить до назви, яка 

отримала широку популярність у світі ‗Червона книга‘ (анотований список 

рідкісних і перебуваючих під загрозою зникнення тварин, рослин і грибів). За 

аналогією з цією книгою дослідники в галузі генетики тепер хочуть створити 

свою ‗Червону книгу‘, в якій буде записано всі порушення генетичної 

інформації, що спричиняють виникненню злоякісної пухлини, що називають 

‗рак‘:  

‘Rotbuch’ der menschlichen Krebs-Gene geplant Nach der Aufzeichnung 

des menschlichen Genoms wollen Genforscher jetzt ein „Rotbuch“ aller 

Anomalitäten der Erbanlagen erstellen, die zu Krebserkrankungen führen. Die 

Datenbank des so genannten Human Cancer Genome Project soll Medizinern in 

aller Welt frei zur Verfügung stehen [Die Zeit, 29. März, 2014].  

Німці дуже переймаються екологічним становищем своєї країни, тому 

навіть забороняють використання дизельного пального поблизу місць, де 

мешкають червонокнижні тварини, а саме червоні олені Rothirsch. Для нас є 

цікавим вживання цього композита в контексті, де ми спостерігаємо один з 

різновидів метонімічного перенесення – синекдоху, йдеться про заміну 

лексеми Rothirsch на Rotwild  ‗червона дичина‘:  

Kein Diesel-Verbot in Hamburg? 

Umweltsenator Kerstan und die Hamburger Feinstaubwerte. Weitere 

Themen im Newsletter "Elbvertiefung": Türkei-Theater in Wilhelmsburg, "Sisters’ 

March", Hundekot. Von Storch Rolf und Gattin gab es gestern keine neuen heißen 

News, also kommen wir zu Sven. Ein prächtiger Rothirsch, der zwar ein Stück 

weiter weg von Hamburg lebt, nahe Flensburg nämlich, aber derzeit trotzdem 

bundesweit für Furore sorgt. Seiner Herde wegen. … Warum er das tut, darüber 

rätseln die Experten: Fürchtet er sich gar vor den anderen Hirschen? Wohl kaum. 

In der Gegend gibt es nämlich eigentlich gar kein Rotwild. Allerdings im nahen 
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Dänemark. Und da die Hirsche nördlich der Grenze wenig Platz und Nahrung 

finden, wandern immer mehr aus Not nach Schleswig-Holstein ein [Die Zeit, 

16.Februar, 2017].  

Часте вживання в публіцистичному тексті лексеми Rotwild свідчить про 

те, що європейці також занепокоєні рівнем зростання винищування диких 

тварин, з того часу, як легалізували продаж мертвих тварин, ті, що занесені 

до Червоної книги, ризикують повністю зникнути. На нашу думку, композит 

Rotwild передає тривогу, небезпеку, яку в первісному значенні символізує 

лексема rot, що входить до складу композиту Rotwild:  

Der Löwenkopf ist inklusive. Das legale Geschäft mit dem Töten bedrohter 

Tiere wächst. Anbieter von Jagdreisen werben gar mit Artenschutz und 

Entwicklungshilfe. Ein Vergnügen auf Kosten der Natur. Auf Europas größter 

Fachmesse Jagd & Hund kamen Anfang des Jahres rund 150 Anbieter in einer 

Halle zusammen. Oft sind afrikanische Länder das Ziel ihrer Reisen, aber auch in 

Kanadas Bergen oder Alaskas Eislandschaften, Argentiniens La Pampa oder 

Ungarns Wäldern sind Pumas, Rotwild und Steinböcke zum Abschuss im Angebot 

[Die Zeit, 16.August, 2015].  

Окрім того, лексема rot фігурує у стійких виразах, пов‘язаних з 

‗червоною пастою‘, якою в бухгалтерській справі вказують суми фінансових 

збитків. Таке ж значення висловлює вказаний композит в наведеному 

контексті. Мова йде про тиск на професійні пенсії і скорочення пенсійних 

виплат. За допомогою метонімічного перенесення автор повідомляє про 

збитки в пенсійних фондах:  

Druck auf berufliche Vorsorge. Bei Pensionskassen regiert der Rotstift. 

Grosse Schweizer Vorsorgeeinrichtungen wie die Pensionskasse der Credit Suisse 

und die BVK haben Kürzungen von Altersleistungen angekündigt. Vieles spricht 

dafür, dass weitere Kassen folgen werden [Die Zeit, 8. März, 2016]. 

Складний іменник Rotlicht ‗червоне світло‘ в поданих прикладах 

позначає ‗тривогу‘, в першому контексті (під контекстом ми розуміємо мовне 

оточення одиниць, які підлягають аналізу [272, с.159]) це слово асоціюється з 
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лікарняним листом, у другому – з курсом валют: … Die Nase ist zu, die Augen 

tränen, der Rachen schmerzt: Wer über typische Erkältungssymptome klagt, 

bekommt schnell Rotlicht empfohlen. Doch hilft es auch? Rotlicht: Geld. Was 

Geld wirklich ist, soll hier nicht geklärt werden. Das Thema ist zu umfangreich. 

Zumal Geld seine Eigenschaften im Wandel der kapitalistischen Produktionsweise 

ebenfalls ändert. Deshalb an dieser Stelle nur einige Tatsachen über die Rolle des 

Geldes hier und heute, genauer gesagt in der Euro-Zone, die ja von der gleichen 

Währung definiert wird [Die Zeit, 10. August, 2017]. 

В іншому прикладі композит Rotlicht вживається для позначення 

сигналу світлофора, який ігнорується водіями транспортних засобів через 

погодні умови, погану видимість, внаслідок чого за таке грубе порушення 

правил дорожнього руху водії отримують покарання – позбавлення волі 

строком на три роки: 

Rotlicht überfahren.Ist das Ordnungsbussenverfahren ausgeschlossen, droht 

eine Verurteilung wegen grober Verkehrsregelverletzung, sofern aufgrund eines 

rücksichtslosen Verhaltens Grobfahrlässigkeit vorzuwerfen ist. Ob das Übersehen 

eines Rotlichts auf Rücksichtslosigkeit beruht, ist aufgrund der Umstände zu 

ermitteln. Dabei können schlechte Sichtverhältnisse nicht als Ausrede dienen, ganz 

im Gegenteil. Denn schlechte Sichtverhältnisse verlangen besondere 

Aufmerksamkeit. Wenn ein Fahrzeuglenker bei schlechter Sicht ein Rotlicht 

überfährt, so gilt sein Verhalten unter Umständen als grobfahrlässig, womit er 

wegen grober Verkehrsregelverletzung mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 

bestraft werden kann (Art. 90 Ziff. 2 SVG) [Die Zeit, 16 August, 2015]. 

У нижчеподаних контекстах складне слово das Rotlicht ‗червоне світло‘ 

має символічне значення, пов‘язане з проституцією, яку то легалізують, то 

забороняють і навіть піклуються про покращення умов праці проституток:  

St. Pauli löscht das Rotlicht. Hamburgs Vergnügungsviertel wird 

bürgerlicher: Eventkultur statt Absturzkneipen, sanierte Häuser statt Sexabsteigen. 

Doch die Reeperbahn-Anwohner wehren sich. Die Stadt deponierte im 

Hafenviertel alles, was ihr nicht ins Bild passte. Hier gab es den Schwarzmarkt, 
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und hier gab es die Liebesdienerinnen. Doch als Resultat entstand ironischerweise 

der toleranteste Stadtteil von Hamburg. Alle hier scheinen sich zu sagen: 

Geschehen lassen, denn es stört ja niemanden [Die Zeit, 16. April, 2015]. 

Композит das Rotlicht вживається навіть у якості визначення інших 

іменників, як у цьому випадку Rotlicht-Lokale – ‗ресторани червоного 

кольору‘: Rotlichter erlöschen nach und nach. Aktuell sind in Villach 169 

Prostituierte gemeldet, wobei in den vergangenen Wochen durchschnittlich 100 

das Gewerbe tatsächlich auch ausgeübt haben. Verglichen mit den Jahren davor, 

geht die Anzahl zurück, wie auch jene der Rotlicht-Lokale. „Zu Höchstzeiten 

waren in Villach elf Bordelle gemeldet, aktuell sind es sieben“, sagt Winkler. Und 

auch diese Zahl könnte sich heuer noch dezimieren: Ein weiteres 

Schließungsverfahren gegen ein Bordell wurde von der Stadt Villach bereits 

eingeleitet. Zudem laufen etliche Bewilligungen in den kommenden Jahren aus: 

2017 ist eines in der Innenstadt, 2018 zwei andere Bordelle betroffen. „Dieser 

Schritt geht in die richtige Richtung“…[Die Zeit, 6. September, 2015]. 

Привертають увагу інші випадки, коли цей композит стає складовою 

іншого композита, наприклад, Rotlichtmilieu  ‗середовище червоного світла‘:  

Rotlicht trifft Bürokratie. Siegen / Bad Berleburg. Wo Rotlichtmilieu und 

Bürokratie aufeinander treffen, knirscht es mitunter im Gebälk. 120 bis 150 

Prostituierte gibt es nach Schätzungenи… ihm-Am 1. Juli 2017 ist das 

Prostituiertenschutzgesetz in Kraft getreten, das die Arbeitsbedingungen in der 

Branche verbessern und Möglichkeiten schaffen soll, die Zwangsprostitution zu 

bekämpfen. Die Folge: Im Ordnungsamt des Kreises Siegen-Wittgenstein gibt es 

jetzt einen Sachbearbeiter für die Belange von Prostituierten und Bordellen[Die 

Zeit, 1. Juli, 2017]. 

Далі подане складне слово, у складі якого є композит das Rotlicht – це 

Rotlichtviertel ‗район червоних ліхтарів‘ позначає район міста, в якому 

процвітає проституція та інші види секс-індустрії. Така назва походить від 

червоних ліхтарів, які стоять у вікнах будинків розпусти: In vielen großen 

Städten der Welt gibt es Rotlichtviertel, aber keines ist so touristisch wie das 
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Amsterdamer Rotlichtviertel. In Amsterdam gibt es gleich drei dieser Viertel; „De 

Wallen“ im Stadtzentrum ist das größte und bekannteste. Zudem ist der Bezirk 

einer der ältesten der Stadt. Die Häuser entlang der Grachten und die Oude Kerk 

(alte Kirche) sind definitiv einen Besuch wert, wobei es allerdings schwer fällt, 

sich nicht von den vielen Sex Clubs und Prostituierten in den Fenstern ablenken zu 

lassen [Die Zeit, 1. August, 2016]. 

Складне дієслово rotsehen – ‗лютувати‘ вживається в поданому 

контексті для відображення агресивної реакції на червоний колір. У статті 

автор намагається розібратися, що насправді відбувається з биком, коли він 

бачить червоний колір або коли його агресивну поведінку провокує сам 

матадор: 1000 Fragen: Können Stiere rotsehen? Ein doofer Spruch, ein schiefer 

Blick: Wer gereizt ist, geht beim kleinsten Anlass an die Decke und sieht rot – eine 

Redensart, die aus dem Stierkampf stammt. Aber erkennt ein Rind überhaupt, 

womit der Matador wedelt? Oder werden Stiere aus ganz anderen Gründen 

aggressiv? [Die Zeit, 16. Juli, 2015]. 

Складний прикметник rothaarig – ‗рудоволосий‘, поданий у словнику, в 

публіцистичному тексті не вживається у первинному вигляді, замість нього 

використовується субстантивований іменник Rothaarige, або схожий за 

значенням складний іменник Rotschopf – букв. ‗червона чуприна‘. 

Спостерігаються також нові композити, у складі яких є лексема rothaarig, 

наприклад, Rothaarigentag – ‗день рудоволосих‘: Bitte einmal die Handykamera 

abkleben! Bäderland will Handy-Knipser mit Stickern stoppen. Weitere Themen im 

Newsletter "Elbvertiefung": Streit um Traditionsschiffe, Rothaarige und: Was tun 

mit dem Steuerplus? [Die Zeit, 24. Mai, 2017]  

Ein Tag für Rotschöpfe Karottenkopf, Feuermelder, Pumuckl! Solche 

Spitznamen kennen Rothaarige zur Genüge. Rotschöpfe gelten als wild, frech und 

impulsiv (die Zeiten, in denen ihnen magische Kräfte nachgesagt wurden, sind zum 

Glück vorbei …). "Es nervt, dass immer wieder die alten Stereotype hervorgeholt 

werden", sagt Tristan Rodgers, selbst rothaarig, dazu. Hänseleien erlebten 

Rothaarige ohnehin seltener, als oft angenommen werde. Beim ersten deutschen 

http://www.holland.com/de/tourist/reiseziele/amsterdam.htm
http://www.holland.com/de/tourist/artikel/die-alte-innenstadt-von-amsterdam.htm
http://www.holland.com/de/tourist/artikel/die-oude-kerk.htm
http://www.holland.com/de/tourist/artikel/sexmuseum-amsterdam-5.htm
https://www.facebook.com/events/1356650894400608/
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Rothaarigentag, zu dem Rodgers am Samstag einlädt, steht deshalb der Spaß im 

Vordergrund. Ab 16 Uhr wird am Altonaer Balkon gegrillt, gepicknickt, um 20 

Uhr wird dann ein großes Gruppenfoto geknipst. Neu ist diese Idee nicht, seit 2007 

wird das niederländische Städtchen Breda jedes Jahr von Rothaarigen geflutet 

[Die Zeit, 16. Mai, 2017]. 

Публіцистичному контексту притаманно вживання синонімів до 

словникової лексеми rothaarig, наприклад, naturrot – букв. ‗рудий від 

природи‘: Doch macht ein "Redhead Day" in Hamburg überhaupt Sinn? Nur zwei 

Prozent aller Deutschen haben naturrote Haare. Ein Treffen ist laut Rodgers 

dennoch überfällig: In der internationalen Rotschopf-Community, die seit 15 

Jahren wachse, sich im Internet austausche und zu Treffen verabrede, seien 

nämlich sehr viele Deutsche aktiv. "Von Hunderten anderen Rothaarigen umgeben 

zu sein ist ein Wechselbad der Gefühle. Anfangs verwirrend, aber dann entsteht ein 

abgefahrenes Gemeinschaftsgefühl!", so Rodgers, der auch MC1R herausgibt, ein 

Magazin für, von und über Rothaarige. Übrigens muss sich niemand eine Packung 

Henna auf den Kopf klatschen: Keine Haarfarbe soll vom Grillen ausgeschlossen 

werde [Die Zeit, 16. September, 2017]. 

Всім добре відома Rotkäppchen ‗Червона Шапочка‘ з казки Шарля Перо 

в публіцистичних текстах отримує різні значення, наприклад, ‗революція‘, 

або ‗новий президент Америки – Д. Трамп‘, так чи інакше цей образ 

вживається для передачі негативного значення. Так в нижчеподаному 

контексті лексема Rotkäppchen використовується в якості символа революції, 

тому що позначає невдоволення, страх людей від дій нового президента та 

можливих наслідків, а саме йдеться про расизм та дискримінацію: 

Mehr als ein Steinwurf von der Revolution entfernt. Brennende Autos, 

kaputte Scheiben, wütende Demonstranten: Trump schwört seinen Amtseid und der 

Protest eskaliert. Das liberale Amerika weiß nicht wohin mit seiner Angst. …  Für 

die einen ist dies fortschrittliches Denken, für die anderen bloß liberales Geschwätz 

– zwei Denkweisen, die bei der Vereidigung aufeinandertrafen. Dazu das latent 

sexistische Geschwätz zweier "Make America great again" – Rotkäppchen, die das 
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Geschrabbel der Polizeihubschrauber am Himmel von Washington noch 

übertönen [Die Zeit, 21. Januar, 2017].  

Словникова лексема der Rothaut ‗індіанець‘ втратила своє первинне 

значення і зараз вживається стосовно всіх людей, колір шкіри яких набуває 

червонуватого відтінку завдяки вмісту меланіну: 

Wenn Menschen einander berühren, beginnt ein faszinierendes Konzert der 

Sinneseindrücke. Die Wissenschaft ist dabei, die Haut neu zu entdecken. 

Hautfarben-Mythen in Schwarz, Weiß, Rot. Eine Unterteilung in "weiße" und 

"farbige" Rassen ist biologisch gesehen unsinnig. Die Farbe der Haut wird durch 

ihren Melaningehalt bestimmt. "Rothäute" oder "gelbe Chinesen" sind eine 

Erfindung des Naturforschers Carl von Linné, der die Menschen in Typen einteilen 

wollte. Der Hautton ist eine evolutionäre Anpassung an die vorherrschende UV-

Strahlung und variiert mit den Breiten, in denen unsere Vorfahren lebten… [Die 

Zeit, 4.November, 2015]. 

Назва всесвітньовідомого заводу шампанських вин у Фрайбурзі 

Rotkäppchen ‗Червона Шапочка‘ також не має нічого спільного з героїнею 

однойменної казки Шарля Перо. Це вино ще називається ‗комуністичне 

шампанське‘, тому що це було єдине шампанське, що випускалося у НДР. 

Фірмовий знак – загорнута у темно-червону фольгу шийка пляшки: 

…Die Bewohner sitzen an abgezäunten Uferstreifen, die Herren mit Bier, die 

Damen auch mal mit Rotkäppchen-Sekt. Die Wasserkutsche ist so leise unterwegs, 

dass mancher, wenn sie plötzlich neben ihm auftaucht, regelrecht erschrickt und 

sich in seinem kleinen Paradies gestört fühlt [Die Zeit, 11.August, 2011].  

Не лише назви політичних організацій пов‘язані з кольоровою 

символікою червоного кольору, фонд Ротарі має у своїй назві колоронім rot. 

Цей фонд аналогічний за призначенням з організацією ‗Червоний Хрест‘, 

тому що мета діяльності фонду – творити добро у світі. У цьому прикладі ми 

спостерігаємо новоутворення Rotarier – букв. ‗червоні арійці‘, тобто члени 

фонду Ротарі: Als Frederike Herrlich feststellen muss, dass sie nicht mehr in der 

Lage ist, das Gemüse im Kühlschrank zu einem Essen zu kombinieren, ist sie sehr 
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dankbar für die Hilfe ihrer Monika, die ihr von einer ambulanten Traumahilfe 

geschickt wird. Vier Monate lang, anfangs dreimal, später zweimal die Woche 

sieht sie nach ihr. Sie ist auch dankbar für die örtlichen Rotarier, die ihr helfen. 

Gerade fand sie eine Spende des Deutschen Roten Kreuzes auf ihrem Konto. Aber 

die Hilfen wirken erratisch, abhängig vom Zufall. Informationen muss sich jeder 

selbst suchen [Die Zeit, 4.November, 2017]. 

 

Складні слова з колірним компонентом gelb 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом gelb, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом gelb може позначати: 

складову частину ботанічних, біологічних, хімічних назв (die Gelbfibermücke  

‗жовтий малярійний комар‘, der Gelbkörper ‗жовте тіло‘, das 

Gelbkörperhormon ‗жіночий гормон‘, der Gelbrost ‗іржа‘, die Gelbrübe  

‗морква‘, das Gelbkreuz  ‗жовтий хрест‘, про марку хімічних снарядів під час 

першої світової війни), хворобу (das Gelbfiber ‗жовта лихоманка‘, der 

Gelbspötter, die Gelbsucht  ‗жовтяниця‘), соціальний статус (der Gelbschnabel  

‗жовторотий молодик, молокосос‘), застережливий сигнал (das Gelblicht  

‗жовте світло‘, die Gelbsperre  ‗жовта заборона‘), документацію (das Gelbbuch 

‗жовта книга‘). 

Складний іменник die Gelbesucht є метафоричним переосмисленням, 

утворене з допомогою аналогії – у хворого на жовтяницю спостерігається 

пожовтіння слизових оболонок і шкіри: 

Gelbe Haut beim Kleinkind nicht unbedingt Gelbsucht. Gelb gefärbte Haut 

wird oft als Zeichen für eine drohende Gelbsucht gesehen. Eltern von betroffenen 

Kindern befürchten schnell das Schlimmste. Warum eine verfärbte Haut aber nicht 

immer auf eine Lebererkrankung hindeutet, erklärt eine Spezialistin. Eine gelbe 

Haut beim Kleinkind muss nicht unbedingt auf Gelbsucht hinweisen [Heute, 16. 

Mai, 2010]. 
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У публіцистичному тексті колоронім gelb часто зустрічається у складі 

слів, які вживаються з дефісом, наприклад, Gelb-Chance – букв. ‗жовтий 

шанс‘. Це новоутворення вживається замість словосполучення Gelber Trikot – 

‗жовта майка лідера‘ і означає, що хтось має шанс стати лідером у поточному 

змаганні: Tour 2018 mit Alpe d’Huez, Kopfsteinpflaster und Gelb-Chance für 

Kittel. Für Kittel (Arnstadt), 2017 mit fünf Etappensiegen der überragende 

Sprinter, bietet sich ein gutes halbes Dutzend Siegchancen. Schon die erste Etappe 

im Westen Frankreichs könnte mit einer Sprintankunft und daher mit dem Gelben 

Trikot für Kittel enden [Die Zeit, 7. Dezember, 2017]. 

У вищенаведеному контексті замість словосполучення Gelber Trikot – 

‗жовта майка лідера‘ вживається новоутворення Gelb-Träger  – букв. ‗жовто-

носій‘: Innsbruck – Der Gesamtweltcup-Führende Richard Freitag greift bei der 

66. Vierschanzentournee nach dem ersten großen Titel in diesem Olympia-Winter. 

Der Drittplatzierte Dawid Kubacki, ebenfalls Polen, liegt schon über 20 Punkte 

hinter Freitag zurück. ‘Es ist ein Sportler vor Richard, der mit allen Wassern 

gewaschen ist. Diese Punkte werden wahnsinnig schwer wettzumachen’, sagte 

Bundestrainer Werner Schuster. Gelb-Träger Freitag wirkte mit zwei zweiten 

Plätzen eigentlich recht zufrieden [Der Stern, 04. Januar, 2017] . 

Іменник der Gelbschnabel вказує на недосвідченість, незрілість будь-

якої особи. Далі в контексті ‗жовторотим молодиком‘ називають людину, яка 

не знає правил дорожнього руху: Wie stark die erzieherische Wirkung der 

Puppenbühnen ist, zeigt sich an diesem Vormittag im Gemeindesaal in Fürth. 

Gebannt verfolgen die Vier – bis Fünfjährigen das Schicksal des schusseligen 

Raben Harald. Gerade noch hatte ihm der Kasper das richtige Verhalten beim 

Straßenüberqueren eingeschärft, da hat er sie – abgelenkt von einem 

herumgaukelnden Schmetterling – auch schon wieder vergessen: Der 

Gelbschnabel läuft trotz roter Ampel über die Straße – und vor einen gerade noch 

rechtzeitig stoppenden Lastwagen [Der Spiegel, 10. September, 2015] . 
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Складний іменник das Gelbbuch ‗жовта книга‘, утворений за аналогією 

з англійським варіантом Yellow Book (стандарт зберігання комп'ютерних 

даних для CD-ROM) вживається для позначення звіту перед акціонерами: 

Trotz roter Zahlen wird die Dividende für 2015, wie vorgesehen, in Höhe 

von 850 Millionen Euro ausgezahlt. Laut dem "Gelbbuch" – einem Papier, das das 

Unternehmen am Dienstag an seine Aufsichtsräte verschickt hatte – ist es der 

grundlegendste Umbau, seit die Behörden-Bahn in die Deutsche Bahn 

umgewandelt wurde [Heute, 14. April, 2016]. 

Складний іменник das Gelbkreuz ‗жовтий хрест‘ вживається для 

позначення хімічної зброї, що за запахом нагадує гірчицю, інакше кажучи, 

‗гірчичний газ‘, який було використано під час Великої Вітчизняної війни. 

Хрестом на карті позначалися населені пункти, жителів яких було знищено 

цією зброєю: Mit solchen Kasinoscherzen war es vorbei, als Nernst abtrat und 

sein Nachfolger Fritz Haber, später ebenfalls Nobelpreisträger, die Eskalation 

organisierte. Nun waberte auch das berüchtigte Senfgas ("Gelbkreuz") über die 

Schützengräben. Beide Seiten benutzten es mit schrecklichem Resultat. Zahllose 

Soldaten wurden schwer geschädigt, 90 000 starben im Gas – davon allein rund 56 

000 Russen [Heute, 1. April, 2016]. 

Композит, утворений за моделлю Adj + Adj, позначає якість (gelbreif 

‗зрілий, стиглий‘). У наведеному прикладі прикметниковий композит gelbreif 

позначає стиглість пшениці, де колір цілком збігається із кольором стиглих 

зерен цієї рослини: Der rechte Zeitpunkt zur Ernte der Getreidearten ist 

gekommen, wenn die Körner ‘gelbreif’ geworden, wenn sich das Korn über den 

Fingernagel noch brechen lässt, wenn beim Weizen die obersten Halmknoten sich 

bräunen [Der Stern, 11. April, 2015]. 

 

Складні слова з колірним компонентом grün 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом grün, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом grün може позначати: 

http://www.figuren.miniatures.de/korn.html
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складову частину ботанічних, біологічних, хімічних назв (der Grünfink 

‗зеленушка‘, der Grünspecht  ‗зелений дятел‘, die Grünlilie  ‗зелена лілія‘, die 

Grünpflanze ‗зелені рослини‘, der Grünkohl ‗кормова капуста‘), корисні 

копалини (der Grünspan ‗мідна зелень‘), професію (der Grünenabgeordnete  

‗депутат партії ‗Зелених‘, der Grünrock ‗єгер‘), організації (das Grünflächenamt  

‘комунальне відомство, що володіє площею зелених насаджень‘), хворобу (die 

Grünrotblindheit ‗дальтонізм‘), соціальний статус (der Grünschnabel, der 

Grünling, das Grünhorn ‗молокосос; новачок‘, das Grünzeug ‗сукупність 

недосвідчених людей‘), продукти харчування (der Grüntee ‗зелений чай‘, das 

Grünzeug ‗овочі‘), територію (die Grünzone ‗зелена зона‘, das Grünfutter  

‗пасовище; зелений корм‘, der Grüngürtel ‗пояс зелених насаджень‘, das 

Grünland  ‗пасовища; трав'янистий ґрунт‘, die Grünfläche  ‗площа зелених 

насаджень‘), документацію (das Grünbuch ‗Зелена книга‘, про збірник 

дипломатичних документів у Болгарії, Італії, Румунії), дати (der 

Gründonnerstag  ‗страсний четвер‘) [280]. 

Інший приклад з використанням складного слова ‗das Grünbuch‘  

‗Зелена книга‘, за аналогією до денотативного значення з'являється така ж 

книга на ринку електроенергії. Завдання уряду полягає у розробці майстер-

плану, за допомогою якого можна вирішити проблеми, що виникають: Das 

"Grünbuch" zum Strommarkt. Der Job der Regierung ist es, einen Masterplan zu 

entwickeln, der all diese Probleme löst. Eine erste Annäherung an ein solches 

Konzept stellt das sogenannte Grünbuch zum Strommarkt dar: Im ersten, 72-

seitigen Entwurf, der SPIEGEL vorliegt, werden unter anderem folgende zentrale 

Überlegungen angestellt [Der Spiegel, 2. März, 2016]. 

У наведеному прикладі композит der Grünschnabel ‗молокосос‘ 

вживається у зневажливому значенні з іронією, щоб підкреслити 

недосвідченість молодого хлопця, на якого, за змістом статті, покладено 

відповідальну роль: Grünschnabel soll die Nationalelf beflügeln. Der 19-Jährige 

könnte das Flügelspiel der Nationalelf beleben. Die Europäische Kommission hat 

ein Diskussionspapier zum schnell wachsenden Markt von mobilen 
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Gesundheitsdiensten („mHealth“) vorgelegt. Unter „mHealth“ werden 

medizinische Verfahren subsumiert, die durch Mobilgeräte wie Smartphones, 

Überwachungsgeräte oder andere digitale Assistenten unterstützt werden. Studien 

zufolge sind die 20 beliebtesten kostenfreien Fitness- und Gesundheits-Apps im 

Jahr 2013 weltweit bereits von circa 231 Millionen Nutzern installiert worden. 

Das von der EU vorgelegte „Grünbuch“ behandelt Chancen und Probleme von 

mobilen Gesundheitsdiensten [Der Spiegel, 13. Juli, 2016] . 

Метонімічне перенесення спостерігається і в цьому прикладі, де для 

номінації людини використовується переосмислення обох компонентів 

композиту. У поданому контексті складне слово der Grünrock – букв. ‗зелена 

спідниця‘ означає професійну приналежність – єгер жіночої статі. 

Застосовуючи цю жартівливу назву мовець натякає на те, що заняття у 

лісовому господарстві – не жіноча справа:  

‘Grünrock’ ist eine wohl eher scherzhaft gemeinte Berufsbezeichnung im 

Jagdund Forstwesen. „Rock“ meint hier eine Jacke, und zwar ein Herrenjackett. 

Jacke wie Hose ist das Geschlecht in der Männerdomäne Wald- und Forstwirtschaft 

noch lange nicht. In den Forstrevieren der Metropole Ruhr sieht das schon anders 

aus, es arbeiten neun Frauen bei Ruhr Grün vor Ort – damit überdurchschnittlich 

viele Försterinnen (5) und Forstwirtinnen (4). Zwei von 14 Auszubildenden sind 

Frauen. Da der RVR der größte kommunale Waldbesitzer im Ruhrgebiet ist, hebt 

dies die landesweite Frauenquote bei Grünröcken. Gemeinsam mit ihren 65 

männlichen Kollegen bewirtschaften die weiblichen Forstleute eine Waldfläche von 

13.500 Hektar [Die Woche, 14. September, 2016]. 

Складний іменник die Grünzone ‗зелена зона‘ у первісному значенні 

позначає лісові насадження, природні або штучні навколо міст, підприємств, 

є місцем відпочинку трудящих, одночасно забезпечує міста чистим повітрям. 

У контексті вживається у переносному значенні для позначення забороненої 

зони для будівництва: 1988 nahm die Stadt die Totalrevision von Bauordnung 

und Zonenplan in Angriff. Seit 2005 sind die neuen Grundlagen fürs Bauen in St. 

http://www.metropoleruhr.de/
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Gallen in Kraft. Jetzt soll die Reform zu Ende geführt werden. Mit Präzisierungen 

zu den Grünzonen [Heute, 2. November, 2015].  

У цьому контексті композит das Grünfutter  ‗пасовище; зелений корм‘ 

вживається у своєму денотативному значенні, тобто це слово вживається для 

позначення корму, до складу якого входять трава і зелені рослини: In der 

heimischen Natur wachsen zahlreiche Pflanzen, die sich ideal als Grünfutter für 

Wellensittiche und andere Ziervögel eignen. In dieser Unterrubrik von Birds 

Online werden die wichtigsten dieser Futterpflanzen vorgestellt. Daneben können 

Vogelhalter ihre Tiere auch mit verschiedenen Wildgräsern füttern, denen eine 

separate Unterrubik gewidmet ist [Der Spiegel, 10. Juli, 2016]. 

У текстах німецької преси вживаються також композити, які 

вирізняються графічними варіантами (пишуться через дефіс), наприклад, 

Grünen-Basis  ‗основний склад партії Зелених‘: Drunter macht er's nicht. Robert 

Habeck weckt Erwartungen wie lange niemand bei den Grünen. Als neuer 

Vorsitzender will er die Partei einen. Das wird schwer, doch er hat es schon 

einmal geschafft. … Im Januar kürte die Grünen-Basis nicht ihn, sondern den 

scheidenden Parteivorsitzenden Cem Özdemir, den er jetzt beerben will, zum 

männlichen Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl [Der Spiegel, 2. 

Dezember, 2017]. 

У далі наведеному прикладі для позначення лідера партії вживаються 

також композити з дефісом die Grünen-Parteispitze, die Grünen-Chefin, die 

Grünen-Fraktionschefin: Erneuern und verjüngen müsse sich die Partei dringend, 

um diese Zeit zu überstehen, heißt es. Zumindest ersteres – die Erneuerung – kommt 

in Schwung. Die Grünen-Parteispitze sortiert sich vollkommen neu, das ist seit 

diesem Montag klar – in der Fraktionsführung hingegen wird wohl alles bleiben wie 

es bisher ist. Warum geht Simone Peter? Grünen-Chefin Simone Peter erklärte ihren 

Verzicht auf eine erneute Kandidatur am Montag unter anderem damit, dass sich die 

niedersächsische Grünen-Fraktionschefin Anja Piel, die wie Peter dem linken Flügel 

zugeordnet wird, um den Parteivorsitz bewerben will [Der Spiegel, 8. Januar, 2017]. 

http://www.tagblatt.ch/
http://www.birds-online.de/nahrung/wildgraeser/wildgraeser.htm
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2017-12/robert-habeck-gruene-pareivorsitzender-kandidatur-schleswig-holstein
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-simone-peter-kuendigt-rueckzug-von-parteispitze-an-a-1186681.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-simone-peter-kuendigt-rueckzug-von-parteispitze-an-a-1186681.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-anja-biel-aus-niedersachsen-kandidiert-fuer-den-parteivorsitz-a-1186675.html
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/gruene-anja-biel-aus-niedersachsen-kandidiert-fuer-den-parteivorsitz-a-1186675.html
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Нижче подані композити теж продовжують політичну тему, вказуючи 

на членів партії Зелених: die Grünen-Spitze – ‗лідер партії Зелених‘, die 

Grünen-Satzung – ‗статут партії Зелених‘. У даному контексті обговорюються 

кандидатури на лідерство у Партії ‗Зелених‘: Wer ist Anja Piel, und was 

bedeutet ihre Kandidatur? Piel ist seit 2013 Fraktionsvorsitzende in Niedersachen, 

einem für die Grünen wichtigen Bundesland. … Verjüngen würde eine Parteichefin 

Piel die Grünen-Spitze nicht – sie ist der gleiche Jahrgang wie Simone Peter…dem 

Parteitag in knapp drei Wochen wird zuerst der Frauenplatz in der Parteispitze 

gewählt… Zwei Frauen schließt die Grünen-Satzung anders als zwei Männer an 

der Parteispitze nicht aus [Der Spiegel, 6. Februar, 2017]. 

Активність членів партії ‗Зелених‘ призвела до появи нових складних 

слів, у складі яких присутній колоронім grün: Grünen-Ministerpräsident – 

‗прем'єр-міністр від партії Зелених‘, Grünen-Kreisen – ‗коло однодумців 

партії Зелених‘, Grünen-Spitzenkandidat – ‗перший кандидат від партії 

Зелених‘:Was bleibt nun für Özdemir? Er wolle weiter eine starke Rolle spielen, 

sagte Özdemir der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". In den 

vergangenen Wochen war spekuliert worden, er könne bei einem vorzeitigen 

Abtritt des baden-württembergischen Grünen-Ministerpräsidenten Winfried 

Kretschmann dessen Amtsgeschäfte übernehmen. Kretschmann aber hatte zuletzt 

betont, er sehe Özdemirs Rolle im Bund. … Welcher Ausschuss am Ende an die 

Grünen geht und ob es am Ende ein wirklich bedeutender ist, ist aber noch unklar. 

In Grünen-Kreisen wird darüber gesprochen, dass Özdemir den Europaausschuss 

oder den Auswärtigen Ausschuss leiten könnte. … Die besten Chancen, wieder in 

die erste Reihe zu rücken, hätte Özdemir wohl im Falle von Neuwahlen – als 

erneuter Grünen-Spitzenkandidat. Aber an dieses Szenario glaubt er selbst nicht: 

"Ich gehe davon aus, dass die Große Koalition kommt." [ Der Spiegel, 8. Januar, 

2017]. 

У наданому контексті повідомляється, що лідер партії Зелених Цем 

Оздемір не хоче балотуватися на пост голови парламентської групи, де для 

позначення лідера партії Зелених використано слово Grünen-Chef  – букв. 
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‗зелений шеф‘: Özdemir kandidiert nicht für Fraktionsvorsitz. Grünen-Chef Cem 

Özdemir will nicht für den Vorsitz der Bundestagsfraktion kandidieren. In einem 

Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagte er: "Ich habe 

erkennbar keine Mehrheit. Das muss ich akzeptieren."[Der Spiegel, 6. Januar, 

2017]. 

Час політичних змін презентує такі складні слова с колоронімом grün: 

der Grünen-Vorsitz ‗головування партії Зелених‘, die Grünen-Vorsitzende 

‗голова партії Зелених‘, Grünen-Wähler ‗виборці, які підтримують партію 

Зелених‘, Grünen-Wahlplakate  ‗виборчі плакати партії Зелених‘: Simone Peter 

gibt Grünen-Vorsitz auf: keine Kandidatur. Berlin – Die Grünen-Vorsitzende 

Simone Peter will nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie wolle sich 

der Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen, schrieb die 52-Jährige in 

einem Brief an die Grünen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt [Der Stern, 

6. Januar, 2017]. 

Nach Jamaika-Aus GroKo, Schwarz-Grün oder Neuwahlen? Umfrage zeigt, 

was Wähler jetzt wirklich wollen. Grünen-Wähler wünschen sich Schwarz-

Grün….Ein anders Bild ergibt sich in der Anhängerschaft der kleineren Parteien. 

Bei den Grünen-Wählern wünschen sich 42 Prozent eine schwarz-grüne 

Minderheitsregierung. 24 Prozent sind für Neuwahlen, zwölf Prozent für eine 

große Koalition und neun Prozent für eine Minderheitsregierung aus Union und 

FDP [Der Stern, 8. Januar, 2017]. 

Grüne attackieren Schwarz-Gelb. Bis zu der Diebstahlsserie seien in der 

Region Aachen nur vereinzelt Plakate für die Bundestagswahl in gut einer Woche 

entwendet worden, berichteten die Ordnungshüter weiter. Auch Beschädigungen 

und Verunstaltungen von Wahlplakaten wurden rund um die Kaiserstadt nicht 

häufiger protokolliert als in den Vorjahren. … Diese hatten es den Angaben 

zufolge ausschließlich auf Grünen-Wahlplakate abgesehen [Der Stern, 6. Januar, 

2017]. 

Die Grünen warnen vor Rückschritten in der Klima-, Umwelt- und 

Sozialpolitik, sollte nach eine schwarz-gelbe Koalition zustandekommen. Der 

http://www.spiegel.de/thema/cem_oezdemir/
http://www.spiegel.de/thema/cem_oezdemir/
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Wahlaufruf soll an diesem Sonntag auf einem Grünen-Parteitag verabschiedet 

werden [Der Stern, 15. September, 2017].  

Існує ряд компаративних композитів – прикметників: grasgrün  

‗зелений, як трава‘, waldgrün  ‗зелений, як літній ліс‘, kiefergrün  ‗зелений, як 

глиці сосни‘, tannengrün ‗зелений, як глиці ялини‘, laubgrün ‗зелений, як 

листя‘, frühlingsgrün  ‗зелений, як весняна зелень‘, maigrün  ‗зелений, як 

травнева зелень‘, olivgrün ‗зелений, як оливки‘, minzgrün  ‗зелений, як м'ята‘, 

moosgrün  ‗зелений, як болото‘ [282]. 

 

Складні слова з колірним компонентом blau 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом blau, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом blau може позначати: 

складову частину ботанічних, біологічних, хімічних назв (die Blaualge  

‗водорості синьо-зеленого кольору‘, der Blaufuchs  ‗чорно-бура лисиця‘, die 

Blaumeise – зоол. ‗лазоревка‘, die Blaupause ‗синька креслярська‘, die 

Blausäure  ‗синильна кислота‘, die Blautanne  ‗блакитна ялина‘, der Blauwal 

‗синій кит‘, die Blaubeere ‗чорниця‘), професію (der Blauhelm ‗блакитна каска 

(Миротворчі сили ООН)‘, die Blaujacke, der Blaumann ‗моряк‘), соціальний 

статус (der Blaubart ‗Синя Борода (герой казки‘), der Blaustrumpf ‗синя 

панчоха‘), документацію (das Blaubuch  ‗синя книга‘, про Британське урядове 

видання, що отримало свою назву через колір обкладинки), промисловість 

(der Blaudruck ‗текстильна промисловість‘) [274, с. 314], корисні копалини 

(das Blaueisenerz  ‗синя залізна болотна руда‘ (вівіаніт), освітлення (das 

Blaulicht  ‗синє світло‘), продукти харчування (der Blauschimmelkäse  

‗блакитний сир‘, der Blaukohl, der Blaukraut, der Blaukabis ‗капуста 

червонокачанна‘), канцелярські товари (der Blaustift  ‗синій олівець‘), 

хворобу (die Blausucht  ‗синя хвороба (синюха)‘, дати (der Blaumontag 

‗останній день карнавалу‘) [280, с. 311]. 
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Композити, утворені за моделлю Adj + V, позначають порушення 

трудової дисципліни (das Blaumachen ‗прогул‘, blaumachen ‗прогулювати‘) 

[280]. Складні прикметники, побудовані за моделлю Adj + Adj позначають: 

походження: blaublütig ‗дворянський‘, тобто блакитної крові; зовнішні дані 

людини: blauäugig  ‗синьоокий, блакитноокий‘ [273]. 

У далі наведеному прикладі мова йде про прагнення людства до 

отримання дворянського титулу, що не оминуло і сім'ю виноробів, які 

проголосили вже 66-у ‗винну королеву‘. Прикметник blaublütig ‗блакитна 

кров‘ у цьому випадку вживається у метафоричному значенні 

‗аристократичний‘ і є засобом вираження іронії:  

Blaublütig.  

Stefanie Schwarz ist die 51. Württemberger Weinkönigin. Die 

Untertürkheimerin Stefanie Schwarz ist die amtierende Weinkönigin. Ihrem Vater 

Markus und dem Bruder Ludwig – beide Winzer – war ihr Adelstitel gar einen 

Königinnen-Wein wert. Stuttgart – Die Sehnsucht nach blauem Blut ist groß [Der 

Spiegel, 31. März, 2015]. 

У цьому прикладі для позначення миротворчих сил ООН вживаються 

два композита Blauhelme – букв. ‗блакитні каски‘, Blauhelmsoldaten – букв. 

‗солдати блакитних касок‘. У світовій політиці блакитний колір є символом 

миру, а також кольором прапора ООН. Вищеназвані складні іменники 

утворились за допомогою метонімічного перенесення кольору з однієї 

частини військового екіпірування – каски: 

Vorwurf des Kindesmissbrauchs: Uno stellt Blauhelme unter Hausarrest 

Wegen neuer Vorwürfe des Kindesmissbrauchs durch Blauhelmsoldaten in der 

Zentralafrikanischen Republik ziehen die Vereinten Nationen 120 Angehörige der 

Uno-Truppe Minusca aus dem Land ab [Der Spiegel, 1.April, 2015]. 

19 Tote bei Angriff auf Blauhelmsoldaten 

Beim Angriff auf die Friedensmission im Kongo wurden auch mehr als 50 

Menschen verletzt. UN-Generalsekretär Guterres spricht von einem 

Kriegsverbrechen. Die Blauhelmsoldaten stammten weitgehend aus Tansania. 

http://www.stuttgarter-nachrichten.de/thema/Stuttgart
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Mindestens fünf kongolesische Soldaten wurden ebenfalls getötet, wie Haq sagte 

[Der Stern, 2. März, 2015]. 

Прагнення до миру сприяло виникненню нових складних слів, 

пов‘язаних з ООН: die Blauhelmbasis ‗база блакитних шоломів‘, der 

Blauhelmeinsatz  ‗залучення до бою блакитних шоломів‘: 

Die Blauhelmbasis befindet sich in Semuliki in der Provinz Nord-

Kivuentfernt rund 45 Kilometer von der Stadt Beni. Diese wurde in der 

Vergangenheit wiederholt von der Rebellengruppe (ADF) angegriffen. Auf dem 

Stützpunkt sind Interventionstruppen stationiert, die das Mandat zu Offensiven 

erhalten haben, wie Radio Okapi berichtete, das mit der UN-Mission verbunden ist 

[Der Spiegel, 2. Oktober, 2015]. 

Der UN-Blauhelmeinsatz Monusco im Kongo ist der größte und teuerste der 

Welt. Die Soldaten sollen in dem afrikanischen Land für eine Beruhigung der Lage 

im Konflikt mit mehreren bewaffneten Gruppierungen sorgen. UN-Angaben zufolge 

wurden seit dem Beginn der Mission im Jahr 1999 fast 300 Blauhelme in dem Land 

getötet [Der Spiegel, 11. März, 2015]. 

У цьому прикладі американську актрису Доріс Дей назвали der 

Blaustrumpf ‗Синьою панчохою‘ за її особисті якості і нехтування своїх 

домашніх і сімейних обов'язків. Сарказм передається метонімічним 

переносом:  

Doris Day zum 80. Blaustrumpf im kalten Krieg.  

Sie war der oberste Blaustrumpf der Nation, das brave US-Gegenbild zur 

Schmollmund-Erotik von Brigitte Bardot, Urbild der aufrechten Amerikanerin. 

Während andere – wie Meg Ryan oder Jennifer Aniston – sich in ihrem mimischen 

Fundus bedienen, kümmert Doris Day sich inzwischen lieber um ihre Haustiere. 

Am Samstag wurde sie 80 Jahre alt [Der Spiegel, 11. März, 2015].  

У поданому прикладі композит der Blaustrumpf ‗синя панчоха‘ служить 

також для номінації людини. Але його первинне негативне забарвлення не 

підтримується контекстом: мова ідеться про Герміону, героїню з кінофільму 

‗Гаррі Поттер‘, її називають не просто ‗синьою панчохою‘, а гарною ‗синьою 
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панчохою‘, тому що в житті вона знається на стилі та приділяє багато уваги 

своєму зовнішньому вигляду:  

Populär wurde der hübsche Blaustrumpf aber besonders durch sein 

Stilbewusstsein. Wenn Emma ein Fotoshooting für ein glamouröses Magazin 

machte, besteht sie schon früh darauf, ihre eigenen Kleider auswählen zu dürfen und 

nicht "diese schrecklich hohen Schuhe tragen" zu müssen [Der Spiegel, 11. 

Dezember, 2015]. 

Нижчеподаний дієслівний фразеологізм blaumachen належить до ідіом 

з негативними конотаціями і є типовим для розмовного стилю спілкування:  

Wenn Arbeitnehmer blaumachen – für viele Firmen ein ganz heißes Eisen. 

Krankfeiern ist ein Thema, über das nicht gerne laut gesprochen wird [Der Spiegel, 

2. Juni, 2015]. 

У цій статті складні слова blaumachen ‗прогулювати‘, Blaumacher  

‗прогул‘, чиє первинне значення – негативне, набувають позитивного 

значення. Як виявилось, з точки зору психології, прогул одного робочого дня 

не зашкодить, а працездатність трудящого завдяки незапланованому 

вихідному дню збільшується:  

Blaumachen muss nicht immer schlecht sein.In der Schweiz ist blaumachen 

wenig verbreitet. Doch einmal zu Hause zu bleiben, statt arbeiten zu gehen, kann 

sich auch positiv auswirken. 20-Minuten-Leser sind keine Blaumacher. Diesen 

Schluss legt jedenfalls die Umfrage im Rahmen unseres Artikels zum Absenzen-

Managment nahe: 60 Prozent der gut 16'000 Teilnehmenden gaben dabei an, noch 

nie gelogen zu haben, um freizunehmen. 36 Prozent der Antwortenden haben sich 

hingegen schon Freitage erschwindelt [Der Spiegel, 21. Februar, 2016]. 

 

Складні слова з колірним компонентом schwarz 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом schwarz, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом schwarz може 

позначати: расову приналежність (der Schwarzafrikaner ‗негр, виходець з 

http://www.20min.ch/finance/news/story/So-wagt-es-keiner-mehr--blauzumachen-14374727
http://www.20min.ch/finance/news/story/So-wagt-es-keiner-mehr--blauzumachen-14374727
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Африки‘), негативний погляд на життя (der Schwarzfärber, der Schwarzseher, 

der Schwarzmaler, der Schwarzmacher ‗песиміст‘); незаконну діяльність (die 

Schwarzarbeit ‗нелегальна робота‘, der Schwarzfahrer  ‗шофер без ліцензії‘, 

schwarzfahren  ‗їздити зайцем, без квитка‘, der Schwarzangler  ‗рибалка – 

браконьєр‘, die Schwarzarbeit ‗ліва робота‘, der Schwarzarbeiter  ‗людина, яка 

незаконно займається чим-небудь‘, der Schwarzbau ‗недозволене 

будівництво‘, das Schwarzgeld ‘не оподатковуються кошти‘, der Schwarzmarkt 

‗чорний ринок‘, der Schwarzhandel ‗торгівля на чорному ринку‘, das 

Schwarzbuch ‗чорна книга‘); зовнішність людини (rabenschwarz ‗чорний як 

ворон‘); продукти харчування (das Schwarzbrot ‗чорний хліб‘, die 

Schwarzbeere ‗чорниця‘), професійну діяльність (der Schwarzrock ‗священик‘, 

der Schwarzkittel ‗суддя на футболі чи католицький священик‘, der 

Schwarzkünstler  ‗маг‘ [280, с. 252-253].  

Композити, утворені за моделлю Adj + V позначають нелегальні дії: 

schwarzfahren  ‗водити машину, не маючи водійських прав‘, ‗їздити зайцем 

без квитка‘, schwarzgehen ‗браконьєрити або нелегально переходити кордон‘) 

[274, с. 1508]; зовнішність: rabenschwarz sein ‗бути чорним, як ворон‘ [274, 

1347]. 

Як відомо, характерною ознакою німецької мови є присутність 

складних слів, яка постійно відбивається в утворенні нових композитів, 

наприклад, відоме словосполучення der schwarze Tee ‗чорний чай‘ у 

публіцистичному тексті перетворюється у композит der Schwarztee із 

збереженням первісного значення, а також словосполучення schwarze 

Kirschen ‗стиглі вишні‘ перетворюється на die Schwarzkirschen: Sechs 

Verfärber, die leise am Zahnweiß nagen Jeder weiß: Kaffee, Schwarztee und 

Nikotin legen einen dunklen Schleier aufs Gebiss. Daneben gibt es Zahnverfärber, 

an die Sie nicht im Traum denken würden. Zähneputzen gehört auch dazu [Der 

Spiegel, 1. September, 2016]. 

Die Klassiker: Kaffee, Tee, Rotwein, Nikotin, Früchte wie Heidelbeeren oder 

Schwarzkirschen, aber auch Gewürze wie Curry oder Safran – eine ganze Reihe 

https://www.focus.de/kultur/wein/rotwein/
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von Lebens- und Genussmitteln haben eine stark färbende Wirkung. Deshalb 

bleiben auch entsprechende Flecken auf weißer Kleidung ewig sichtbar. Kräuter- 

und Früchtetee, etwa aus Kamille oder Hagebutte sehen so hell und mild aus. 

Trotzdem stehen sie in der verfärbenden Wirkung von Zähnen dem Schwarztee in 

nichts nach [Der Spiegel, 4. April, 2015]. 

Складний іменник das Schwarzgeld в наведеному прикладі має значення 

‗доходи, які не обкладаються податком‘ і асоціюється з незаконною 

діяльністю громадян Швейцарії та з податковими шахраями. Фігуральне 

значення використовується для посилення негативної оцінки вищевказаного 

явища: Schwarzgeld: Steuersünder zeigen sich weiterhin massenhaft selbst an. 

 Trotz Strafverschärfung sind 2015 bis Juli 10.000 Selbstanzeigen eingegangen. 

Der Steuergewerkschaft zeige das, "wie groß das Problem Schwarzgeld im Ausland 

war und ist". Auch nach der Verschärfung der Regeln gegen Steuerbetrug zu 

Jahresbeginn gehen bei den deutschen Finanzbehörden viele Selbstanzeigen ein. In 

den ersten sechs Monaten hätten sich 10.512 Deutsche, die Schwarzgeld im Ausland 

hatten, selbst beim Finanzamt angezeigt, berichtet die Welt am Sonntag unter 

Berufung auf Daten der 16 Länder-Finanzministerien [Der Spiegel, 21. September, 

2015]. 

Вербальний фразеологізм schwarzfahren у цьому контексті означає 

‗їздити зайцем без квитка‘. Надання тексту метафоричного переосмисленням 

сприяє його експресивності, а вживання його у вигляді заголовка підкреслює 

важливість інформації, що повідомляється. Головна позиція фразеологізму 

має суттєве значення для встановлення контакту з читачем – адресатом. 

Колір, який є складовим компонентом даного фразеологізму, вказує на 

негативне ставлення мовця до цього явища. У цьому контексті вживається 

також схожий за значенням композит, який використовується для позначення 

діючої особи Schwarzfahrer ‗заєць‘: 

Schwarzfahren: Wie man die 60-Euro-Geldstrafe umgehen kann. 

Kaputter Automat, vergessene Monatskarte, falsches Ticket: Schnell wird man 

in Bus und Bahn unfreiwillig zum Schwarzfahrer. In vielen Fällen lässt sich die 

https://www.focus.de/thema/tee/
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fällige Geldbuße aber noch verhindern. Wer keinen gültigen Fahrausweis vorweisen 

kann, ist manchmal auch unfreiwillig zum Schwarzfahrer geworden. Streikt etwa 

der Automat, muss der Fahrgast das nachweisen [Die Zeit, 1. November, 2015].  

Richterbund fordert Umdenken im Umgang mit Schwarzfahrern.  

… Der Vorsitzende des Deutschen Richterbunds hat angeregt, den 

Straftatbestand des Schwarzfahrens zu überprüfen. Er fordert ein stärkeres 

Engagement der Verkehrsbetriebe [Der Spiegel, 4. Januar, 2018]. 

У цьому контексті зустрічається ще один композит, утворений від 

вербального schwarzfahren – die Schwarzfahrt – ‗проїзд без квитка‘ для 

позначення також негативного явища, що стає популярним у сучасному 

суспільстві:  

Der Deutsche Richterbund hat dafür plädiert, das sogenannte Schwarzfahren 

als Tatbestand im Strafgesetzbuch zu überprüfen. Anlass war unter anderem die 

Flucht von Gefangenen aus dem offenen Strafvollzug in Berlin. Die Berliner Justiz 

habe jährlich mit rund 40.000 Fällen von Schwarzfahrten zu tun, nahezu alle 

Kammern des Landgerichts seien überlastet, sagte der Vorsitzende des Richterbunds 

Jens Gnisa. Gnisa sagte, die Verkehrsbetriebe sollten vorbeugend deutlich mehr tun. 

Zugangskontrollen der Unternehmen seien der beste Weg, um Schwarzfahrten mit 

Bahnen und Bussen effektiv zu verhindern und die Strafjustiz zu entlasten. "Wenn sie 

das aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen heraus nicht tun, dann darf nicht der 

Steuerzahler als Lückenbüßer herhalten" [Der Spiegel, 24. März, 2016] . 

У наведеному композиті der Schwarzafrikaner ‗негр, виходець з 

Африки‘ колірний компонент schwarz висловлює сему ‗ознаки раси‘, що 

утворене на асоціації з кольором шкіри. У контексті ця лексема набуває ще 

однієї номінації, пов‘язаної з наркотичними засобами: 

Der 19-jährige Schwarzafrikaner Emeka verkaufte von Jänner bis März 

2008 in mehreren Angriffen insgesamt fünf Kugeln mit jeweils 0,3 Gramm Heroin 

und sieben Kugeln mit je 0,3 Kokain an den 16-jährigen Suchtmittelkonsumenten 

Peter und die Suchtgiftkonsumentin Anna … [Der Spiegel, 17. Oktober, 2015]. 

http://www.spiegel.de/thema/strafvollzug/
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У композиті der Schwarzfärber ‗песиміст‘ компонент schwarz висловлює 

сему ‗песимізму‘, негативного погляду на життя, перспективи, стан справ. 

Поняття ‗песиміст‘ характеризується поліномінативністю і для його 

позначення існує кілька лексичних варіантів – синонімів: der Schwarzmacher, 

der Schwarzmaler, der Schwarzseher. У поданому контексті песимісти бачать 

все у ‗чорних тонах‘ і це для них тупикова ситуація, вони ніби у ‗чорних 

окулярах‘, а для оптимістів труднощі – лише чергові перешкоди, які потрібно 

подолати на шляху до наміченої мети: 

Schwarzseher oder Möglichkeitsdenker? Barack Obama versetzte mit 

seinem Slogan „Yes, we can!“ Millionen Menschen in Aufbruchstimmung. Doch 

man muss kein Politiker sein, um Menschen mit Sprache zu begeistern. Dank 

dieser Formulierungen haben auch Sie mehr Erfolg! 

Nicht jeder Mensch strahlt motivierende Zuversicht aus. Im Berufs- und 

Privatleben begegnen uns oft Schwarzseher, sogenannte „Negativdenker“, die uns 

mit ihrer Denkweise und ihren Worten herunterziehen. Daneben gibt es noch die 

„Möglichkeitsdenker“, die sich von schwierigen Situationen nicht aus der Bahn 

werfen lassen. Eher sehen sie Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt [Der 

Focus, 17. November, 2015]. 

Компонент schwarz у складі композита die Schwarzarbeit висловлює 

сему ‗незаконність‘, ‗нелегальність‘, яка ґрунтується на фізичній 

характеристиці чорного кольору, а саме, вважається, що чорний колір – 

відсутність кольору і тому асоціюється з темрявою, з періодом доби, коли всі 

дії приховані. Нелегальна робота, як правило, не тільки незаконна, але й 

‗чорна‘, призначена для людей, які знаходяться в складних життєвих 

ситуаціях, наприклад, як у поданому контексті описується ситуація, в яку 

потрапляють біженці: 

Flüchtlinge zieht es in die Schwarzarbeit. Die Schattenwirtschaft ist auf dem 

Rückzug. Noch. Denn bis zu 300.000 illegale Jobs könnten durch die Zuwanderung 

entstehen. Flüchtlinge zieht es aus einem ganz bestimmten Grund in die 

Schwarzarbeit [Der Focus, 17. September, 2015]. 
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Сема ‗незаконність‘, ‗нелегальність‘ висловлюється також таким 

композитом der Schwarzmarkt ‗чорний ринок‘:  

Südafrika. Krieg im Busch ... – zudem lockten extrem hohe Profite. ‘Auf dem 

Schwarzmarkt kostet ein Kilo Horn bis zu 80.000 Dollar, also mehr als ein Kilo 

Gold! ‘Er rechnet vor, warum die Sache auch für legale Trophäenjäger sehr lukrativ 

ist. Am Kap bezahlen sie für das Abknallen eines ... [Die Zeit, 17. August, 2012]. 

Далі у прикладі складний прикметник rabenschwarz ‗чорний, як ворон‘, 

у ньому поєднання двох темних кольорів – чорного і вороного – надає 

контексту додаткової негативності через вживання лексеми rabenschwarz для 

позначення смерті військовослужбовців:  

Wo fängt die Lüge im Krieg an? Beim Verschweigen. Alle Nationen 

zensieren die Beschreibungen und Abbildungen des Krieges, und vielfach 

zensieren die Korrespondenten, Künstler und Briefeschreiber sich selbst. Das 

Schlachthaus der Front erscheint in Zeitungen und Wochenschauen als harmloses, 

fest auf Sieg abonniertes Männerabenteuer – Niederlagen bleiben das Schicksal 

des Gegners. So wie die deutsche Oberste Heeresleitung im September 1914 nichts 

über das Desaster an der Marne verlauten lässt, räumt der französische 

Generalstab 1914 nicht mal den Verlust eines Pferdes ein. Die englische Presse 

feiert den Beginn der Somme-Schlacht am 1. Juli 1916 als "good day", obwohl die 

Briten an diesem rabenschwarzen Tag fast 20.000 Soldaten verlieren  [Zeit, 2. 

Oktober, 2017]. 

У композиті das Schwarzbuch колірний компонент schwarz висловлює 

сему ‗незаконність‘ і ‗відчуженість‘. Так, наприклад, складний іменник das 

Schwarzbuch ‗чорна книга‘ асоціюється з чорним списком і розглядається у 

більш широкому сенсі, а саме, для позначення міст, які через несплату 

податків внесено у ‗чорну книгу‘ Федерації:  

Schwarzbuch. 

Über eine chinesische Unternehmerin hatte er schon seit 2008 ein Netzwerk 

nach Asien aufgebaut. 2009 reiste er mit einer Delegation erstmals nach China. Das 

brachte der Stadt wegen Steuerverschwendung eine Erwähnung im Schwarzbuch des 

http://www.zeit.de/2012/33/Suedafrika-Wilderer-Nashorn-Rhinozeros
http://www.zeit.de/2012/33/Suedafrika-Wilderer-Nashorn-Rhinozeros
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Steuerzahlerbunds ein, hatte aber noch weitere Folgen: Thiede war jetzt China-Fan. 

Und Schwarzenbek sollte einen Textilgroßhandel mit 1000 Mitarbeitern bekommen 

[Die Woche, 25. Oktober, 2015]. 

Компонент schwarz є частиною композиту der Schwarzkittel, утвореного 

за допомогою метонімічного перенесення, тобто номінація професії за 

кольором уніформи, священики, судді, маги носять чорне вбрання: 

Schwarzkittel treibt es gern bunt. Fast schon ohnmächtig standen die SVV-

Verantwortlichen am Spielfeldrand. "Am Schluss sind wir regelrecht verpfiffen 

worden", kommentierte Sebastian Müller den Auftritt des "Schwarzkittels" 

[Deutschland, 2. Oktober, 2015]. 

 

Складні слова з колірним компонентом weiß 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом weiß, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом weiß може позначати: 

складову частину ботанічних, біологічних, хімічних назв (die Weißwurz – бот. 

‗купена‘, der Weißdorn  ‗глід‘, die Weißbuche ‗граб‘, die Weißtanne ‗ялина біла‘, 

die Weißpappel ‗тополя біла‘, der Weißfuchs  ‗песець‘, der Weißstorch  ‗лелека 

біла‘, die Weißwangengans  ‗гусак білощокий‘, der Weißwal ‗кит білий‘, die 

Weißblütigkeit  ‗лейкоцит‘, das Weißblech  ‗біла жерсть‘, das Weißbleierz – 

‗церусит‘), професію (der Weißbinder ‗штукатур‘, der Weißbäcker ‗пекар‘, die 

Weißnäherin  ‗біла швачка‘, der Weißgerber ‗дубильник з алуніту‘, der Weißkittel 

‗особа, яка працює в білому халаті‘, die Weißzeugbeschließerin  ‗кастелянка‘), 

промислові вироби (der Weißstrick  ‗білий канат‘, die Weißwaren, das Weißzeug 

‗бавовняний товар‘), продукти харчування (die Weißbroteinlage ‗бутерброд з 

білим хлібом‘, das Weißbrot ‗білий хліб‘, der Weißschimmelkäse  ‗сир із 

пліснявою‘, der Weißkäse  ‗кисломолочний сир‘, der Weißkohl, das Weißkraut, 

der Weißkabis ‗капуста білокачанна‘, der Weißzucker  ‗чисто-білий цукор‘, die 

Weißwurst ‗ковбаса, приготована з телятини та трав‘, das Weißöl  ‗мінеральна 

олія, що використовується у виробництві фармацевтичної та косметичної 
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продукції‘, das Weißei ‗білок‘, das Weißbier ‗світле пиво‘, der Weißwein ‗світле 

вино‘, der Weißherbst ‗різновид світлого вина‘), речовини (der Weißmacher  

‗оптичний відбілювач у миючих засобах‘, das Weißglas  ‗безбарвне скло‘, das 

Weißgold ‗золото з сумішшю платини‘, der Weißpfennig  ‗копійка, виготовлена 

зі сплаву з високим вмістом срібла‘), територіальну межу (der 

Weißwurstäquator ‗північний кордон Баварії чи південної Німеччини‘) [274, с. 

1910]. 

Композити, утворені за моделлю Adj + Adj, позначають зовнішність 

людини (weißhäutig ‗білошкірий‘, weißbärtig ‗білобородий‘, weißhaarig 

‗сивий‘, weißblond ‗білявий‘). Композити, утворені за моделлю Adj + V, 

позначають діяльність, прямо чи посередньо пов‘язану з білим кольором: sich 

weißwaschen wollen ‗намагатися обілити (виправдати) себе‘, weißnähen  ‗шити 

білизну‘, weißblütig  ‗білокровний‘, weißkalken ‗фарбувати сумішшю вапна та 

води‘ [274, с. 1910].  

Фразеологізм, у складі якого є колірний композит zum Weißglut treiben  

‗дуже розлютити кого-небудь‘, вживається часто у публіцистичних текстах, 

оскільки передає емоційний стан мовця, що характерно для мови преси. 

Наприклад, коригування заробітної плати та боротьба за робочий час 

доводить роботодавців до сказу:  

… Viel früher erkannte der erfahrene Liberale Wolfgang Kubicki das neue 

politische Gewicht des grünen Antipoden, der einst schon Guido Westerwelle zur 

Weißglut trieb: Schon in der ersten langen gemeinsamen Sondierungsnacht gaben 

sich die beiden Alpha-Tiere die Hand unter dem mächtigen Bild Bismarcks in der 

Parlamentarischen Gesellschaft – seither duzen sich „der Jürgen“ und „der 

Wolfgang“ [Die Zeit, 17. November, 2017]. 

Прийняте рішення президента Барака Обами стосовно Челсі Меннінга 

доводить республіканців до сказу:  

Barack Obamas schwerste Entscheidung. Chelsea Manning kommt noch 

2017 frei. Diese Entscheidung traf der scheidende US-Präsident Barack Obama – 
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und treibt damit die Republikaner zur Weißglut. Die Freilassung hat auch 

Auswirkungen auf Julian Assange [Die Zeit, 18. Januar, 2017]. 

Інший композит das Weißgold – букв. ‗біле золото‘ вживається для 

позначення слонової кістки, яка вважається вже більше тисячі років 

коштовним матеріалом:  

Elfenbein galt schon vor mehr als 1000 Jahren als wertvolles Material, aus 

dem Schmuck, Geld und Kunstgegenstände gefertigt wurden. Das auch als 

Weißgold bezeichnete Material aus Tierzähnen wird heute vor allem in Asien illegal 

gehandelt, wo Elfenbeinpulver als Potenzmittel gilt [Die Zeit, 1. März, 2016]. 

Серед композитів з колірним компонентом weiß частіше вживаються 

композити, побудовані за моделлю Adj + Adj, які використовуються для 

позначення зовнішніх даних людини, наприклад, weißhaarig:  

Ganz nah bei Gott. Grabeskirche, Klagemauer und Tempelberg: Für Christen, 

Juden und Muslime stehen in Jerusalem die großen Stätten ihrer Religionen. Zu 

Besuch mit einem Ex-Geheimagenten, der alle drei jahrelang bewachte. Der 

weißhaarige Mann kennt diesen Ort wie kaum ein anderer. Jahrelang war er im 

Namen von Israels Inlandsgeheimdienst dafür verantwortlich, über die Kirche zu 

wachen [Die Zeit, 21. März, 2017]. 

Композит weißhaarig частіше вживається для позначення зовнішності 

людини, яка вже має сиве волосся, але, на наш погляд, цим композитом 

підкреслюється не лише зовнішні дані людей, а й їхній досвід, обачність та 

інтуітивне розуміння: 

Der deutsche Trendforscher und Professor ist nach Geier ein weiterer 

Ideengeber in Eisenstadt. Weißhaarig, dunkler Anzug, offenes Hemd – der 

Professor spielt seine Rolle als Mittler zwischen Establishment und Aufmüpfertum 

perfekt. Bevor er sich im Laufe seiner wissenschaftlichen Karriere dem Thema 

„Karma Kapitalismus“ zuwandte, hat er unter anderem im Auftrag des Zigaretten-

Konzerns Philip Morris über die Zukunft nachgedacht und das Wort „Ich-AG“ 

erfunden [Die Zeit, 9. Juni, 2012]. 
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Die Hamburger Radiovermarkters Radio Marketing Service fungiert als 

Vermittler zwischen rund 150 privaten Einzelsendern und bundesweit aktiven 

Werbekunden. Weißhaarig, groß und kräftig bildet der 62-jährige Sorge seit Jahren 

einen ruhigen Gegenpool zu redseligen Moderatoren und hektischen Senderchefs der 

Privatradiowelt [Deutschland, 19. April, 2013]. 

Im Lebensabschnitt Mitsubishi wirkte Walker, mittelgroß und fast weißhaarig, 

zumeist im Hintergrund. Denn die PR machte sein Chef, der mediengewandte und 

breit lächelnde Rolf Eckrodt. Der ist jetzt im Ruhestand [Die Zeit, 11. August, 

2012].  

Серед субстантивних композитів найчастіше вживають ті, що 

позначають продукти харчування, наприклад, der Weißbrotbatzen  ‗шматки 

білого хліба‘:  

Afghanen, Pakistaner, Marokkaner, Algerier, Kosovo-Albaner reihen sich 

heute um 11 Uhr in die Schlange ein, eine Gruppe spanischer Ehrenamtlicher 

verteilt zwischen Eisenstelen und weißen Mauerresten Frühstück und Tee. 

Zerdrückte Eier verschwinden in Hosentasche, Weißbrotbatzen werden hinter 

Gürtel gesteckt [Deutschland, 9. Juni, 2012]. 

Колоронім weiß, як інші колороніми, є частиною новоутворень, 

побудованих за допомогою дефісу, наприклад, Rot-Weiß-Trainer – букв. 

‗червоно-білий тренер‘, тобто тренер команди, кольорами форми якої є білий 

і червоний:  

Rot-Weiß Erfurt gewinnt Test gegen Meuselwitz.  

Rot-Weiß-Trainer Stefan Emmerling wechselte zur Halbzeit komplett durch, 

um dem gesamten Kader Spielpraxis zu geben. Den letzten Test bestreiten die Rot-

Weißen am 16. Januar bei Zweitligist FC Erzgebirge Aue. Zum Drittliga-Auftakt 

nach der Winterpause empfangen die Erfurter dann am 22. Januar  

Tabellenführer 1 [Deutschland, 12. Januar, 2017]. 

Словниковий композит der Weißmacher ‗оптичний відбілювач у 

миючих засобах‘ вживається у публіцистичних текстах майже у тому ж 

значенні ‗відбілювач для зубів‘:  
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Wer strahlend weiße Zähne besitzt, hat entweder gute Gene oder einen guten 

Zahnarzt. Die natürliche Zahnfarbe ist angeboren und kann ohne äußere Einflüsse 

relativ dunkel sein. Daran kann auch Weißmacher-Zahncreme wenig ändern 

[Deutschland, 9. Juni, 2012] . 

 

Складні слова з колірним компонентом braun 

 

Розглянемо композити з колірним компонентом braun, побудовані за 

моделлю Adj + S. Складний іменник з компонентом braun може позначати: 

складову частину ботанічних, біологічних, хімічних назв (die Braunalge  

‗коричнева водорість‘, der Braunkohl  ‗кормова капуста‘, der Braunbär ‗бурий 

ведмідь‘), корисні копалини (die Braunkohle ‗буре вугілля‘, das Brauneisenerz  

‗бурий залізняк‘, der Braunstein ‗перекис марганцю‘, der Braunspat  

‗доломіт‘), партійну приналежність (das Braunhemd ‗націонал-соціаліст‘). У 

іншій моделі Adj + Adj складний прикметник вживається для позначення 

зовнішніх даних людини: braungebrannt ‗засмаглий‘, braunhaarig  ‗шатен, 

людина з волоссям каштанового кольору‘, braunhäutig ‗коричневе 

забарвлення шкіри‘ [274, с. 331]. 

Коричневий колір у сучасній німецькій соціальній сфері сприймається 

негативно, що обумовлено його роллю в історії Німеччини періоду нацистської 

диктатури, коли він був кольором партії націонал – соціалістів. Ця колірна 

символіка побудована на метонімічному перенесенні, на коричневому кольорі 

мундирів бойових загонів націонал – соціалістів. У наданому контексті 

модератор центрального німецького телебачення Йохен Брейер, одягнувши 

коричневу сорочку (насправді вона була оливково-зеленого кольору) сприяв 

вибуху одного з найбільших скандалів в німецькій телевізійній історії. 

Braunhemd im "Morgenmagazin." 

Darf man wie Jochen Breyer im Fernsehen mit einem braunen Hemd 

auftreten? Auf keinen Fall, meint das ZDF – und entschuldigte sich prompt für den 

Fauxpas. Gut so, die Welt ist viel zu braun. … Die wichtigste Botschaft zuerst: Das 
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Hemd, das Jochen Breyer am Montag im "Morgenmagazin" trug, war gar nicht 

braun – es war olivgrün! Mit dieser Mitteilung konnte das ZDF einen der größten 

Skandale der deutschen Fernsehgeschichte aus der Welt schaffen, seit Katrin 

Müller-Hohenstein das Wort "Reichsparteitag" verwendet hat. Denn einige 

Zuschauer hatten sich am Dienstagmorgen verwundert die Augen gerieben. Es sah 

so aus, als habe Breyer, Moderator des ZDF-"Morgenmagazins", ein braunes 

Hemd getragen. Und das, obwohl wir doch alle wissen, dass ein gewisser Adolf 

Hitler in Braunau am Inn geboren wurde [Deutschland, 12. Oktober, 2016]. 

 

Складні слова з колірним компонентом grau 

 

Розглянемо композити, утворені за моделлю Adj + S. Складний іменник з 

компонентом grau може позначати складову частину ботанічних, біологічних, 

хімічних назв (die Grauerle ‗вільха сіра‘, der Grauschimmel  ‗кінь сірий‘, der 

Graufuchs ‗лисиця сіра‘, das Grautier  ‗осел‘, der Grauspecht  ‗дятел сірий‘, die 

Grauammer  ‗вівсянка сіра‘, das Grauhörnchen  ‗білка сіра‘, der Grauwal  ‗кит 

сірий‘, die Graugans  ‗гусак сірий‘, der Grauspießglanz – хім. ‗сіра сурма‘, der 

Grauguss  ‗сірий чавун‘, die Grauwacke – мін. ‗піщаник‘), соціальний статус (der 

Graukardinal ‗сірий кардинал‘), сировину (das Grauwerk  ‗хутро білки‘), 

зовнішність людини (der Graukopf – букв. ‗сива голова‘, тобто старий, der 

Graubart – букв. сіра борода‘, тобто сива борода, старина), продукти харчування 

(die Grauwurst  ‗копчена ковбаса‘, das Graubrot  ‗сірий хліб‘, der Graukäse  

‗гострий пряний сир‘), ступінь легальності (der Graumarkt  ‗напівлегальний 

ринок‘, der/das Graubereich  ‗сіра зона‘, die Grauzone  ‗сіра зона‘), час доби (das 

Morgengrauen, das Tagesgrauen  ‗досвітні сутінки, світанок‘), документацію (das 

Graubuch  ‗сіра книга‘) [274, с. 716].  

У нижченаведених прикладах напівлегальність висловлюється 

словниковим композитом der Grauimport та новим за формою der Grau-

Import. Обидва композита вживаються для позначення товарів, які 

провозяться в країну із заниженням тарифних платежів за рахунок 
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недостовірного декларування, інакше кажучи, ‗сірий імпорт‘. У першому 

прикладі композит der Grauimport використовується стосовно комп‘ютерної 

гри: 

Das Spiel "Blackwater", benannt nach der berüchtigten Söldnerfirma, ist der 

erste Militär-Shooter für die Bewegungssteuerung Kinect. Vor allem aber ist es 

Propaganda… Anfang September veröffentlichte Sega das Survival-Horror-Spiel 

Rise of Nightmares, das allerdings in Deutschland nur als Grauimport zu beziehen 

ist. Auch Halo: Combat Evolved Anniversary und Steel Battalion: Heavy Armor 

werden Kinect unterstützen [Die Zeit, 10. November, 2011]. 

Нова форма композита der Grauimport – der Grau-Import вживається з 

тим же значенням, що й попередня, в прикладі стосовно автомобільної 

промисловості: 

Chevrolet bringt den neuen Camaro nach Europa, der an das Urmodell von 

1967 erinnert. Bekannt wurde vor allem die zweite Generation des Mustang-

Rivalen. … Hiesige Camaro-Fans müssen nun auch nicht mehr den Weg über den 

Grau-Import gehen – Chevrolet bietet den Sportwagen ab diesem Herbst auch in 

Europa an, zu einem in dieser Leistungklasse konkurrenzlosen Preis. Ein Mustang-

Fresser ist der Camaro tatsächlich: Zurzeit verkauft er sich in den USA besser als 

sein Gegenspieler von Ford [Die Zeit, 7. November, 2011]. 

Користь від ‗сірого імпорту‘ призвела до утворення нових складних 

слів у мові, наприклад, das Graumarktgeschäft ‗сірий ринок бізнесу‘, який в 

поданому контексті ведеться підприємством Мерседес, а також die 

Graumarkt-Affäre  ‗афера сірого ринку‘: 

Neue Spekulationen in Stuttgart: Der esignierte DaimlerChrysler-Chef soll 

auch Mercedes führen. Dafür dementiert VW-Markenchef Bernhard Rückkehr-

Gerüchte. Und die Graumarkt-Affäre brodelt weiter… Der Spiegel beschäftigt sich 

auch mit den Graumarktgeschäfte im Mercedes-Vertrieb, wegen derer die 

Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Hinweise aus der Mercedes-Innenrevision hin 

ermittelt. Angeblich sollen Informationen über diese unerlaubten Geschäfte der 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rise_of_Nightmares
http://en.wikipedia.org/wiki/Rise_of_Nightmares
http://www.giantbomb.com/halo-combat-evolved-anniversary/61-35534/
http://www.giantbomb.com/steel-battalion-heavy-armor/61-32695/
http://www.zeit.de/thema/usa
http://www.zeit.de/thema/ford
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Konzernführung schon vor längerer Zeit zugeleitet worden seien [Die Zeit, 12. 

Dezember, 2013]. 

Композит Grauzone  ‗сіра зона‘, як межа між чимось, дуже популярний у 

сучасному суспільстві. Він використовується у різних сферах людської 

діяльності. У наданому контексті поведінка відомого актора Кевіна Спейсі 

порівнюється з сірою зоною моралі, тому що він може дозволити собі 

обговорювати не зовсім пристойні речі, які нібито не заборонено, але ж і не 

дозволено: 

In American Beautykommentiert er listig die Geschehnisse aus dem Off. Er 

zieht uns ins Vertrauen, ja entblößt sich gar vor uns – eingangs zeigt er sich, wie er 

morgens unter der Dusche masturbiert, und erklärt, das sei bereits der Höhepunkt 

seines Tages. Kevin Spacey zuzuschauen, ist ein intimes Erlebnis. Er ist ein Meister 

der Ambivalenz: ein Schauspieler, dem der Zuschauer auch dann gern folgt, wenn 

er ihn in moralische Grauzonen führt [Die Zeit, 7. November, 2017]. 

Композит die Grauzone використовується в економічній сфері для 

позначення офшорних компаній, завдяки яким створюються податкові 

махінації:  

Die Paradise Papers zeigen die Steuersparmodelle multinationaler Konzerne 

auf – die aber nicht strafbar sind. Viele Steuertricks über Offshore-Firmen sind 

legal oder bewegen sich in einer rechtlichen Grauzone. Das nutzte laut 

Süddeutscher Zeitung etwa der Sportartikelhersteller Nike. Der Konzern soll auf den 

Bermudas und später in den Niederlanden mithilfe der Kanzlei Appleby ein System 

aufgebaut haben, das dem Unternehmen Milliarden Euro an Steuern sparte [Die 

Zeit, November, 2017]. 

У політиці теж застосовується вищеназваний композит, тепер він 

позначає межу у сфері законності:  

Es geht nur noch nach rechts. Unter Netanjahu verharrt Israel in einem 

religiös verbrämten Populismus. Aber die Tragödie der Linken ist viel älter, sie 

begann mit der Staatsgründung. Die koloniale Politik, die das Bündnis von 

Nationalisten und Religiösen in den Grauzonen der Legalität betreibt, ist nicht 

http://www.zeit.de/2000/04/200004.am._beauty1_.xml
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mehr das Thema dieses Essays. Denn hier mündet die Tragödie der israelischen 

Linken in die Tragödie der Rechten [Die Zeit, 4. November, 2017]. 

Оскільки виробник сам встановлює ціни на товари, за особистими 

критеріями, у цьому випадку спираючись на статеву ознаку, та межа, яку він 

нібито переходить, називається die Grauzone:  

Ob Friseur oder Autowerkstatt: Weibliche Kunden zahlen am Ende mehr – 

oft Marketingstrategie.... Aber ist das rechtens, dass Unternehmen Artikel oder 

Dienstleistungen nach Geschlecht typisieren? Valet: Das ist eine Grauzone, denn 

der Preis ist schwer anzufechten. Die Unternehmen können immer argumentieren, 

dass beispielsweise nichts dagegenspricht, dass die Frau den blauen, günstigen 

Rasierschaum anstelle des pinkfarbenen …[Die Zeit, 4. November, 2017]. 

Зафіксовано групу композитів, утворену за моделлю Adj + Adj, яка 

поділяється на два види структурних варіантів: перший – композити, де 

колоронім виступає першим компонентом, другий – композити з другим 

компонентом-колоронімом. До першого структурного варіанту належать такі 

складні слова: grauhaarig ‗сивий‘, graubehaart ‗сивоволосий‘, grauäugig  

‗сіроокий‘; до другого, більш кількісно представленого варіанту належать 

композити, які позначають відтінки певних кольорів: stahlgrau ‗сірий, як 

сталь‘, eselgrau ‗сірий як осел‘, mausgrau ‗сірий, як миша, мишиний‘, 

perlgrau ‗перлинно-сірий‘, zementgrau ‗сірий, як цемент‘, aschgrau 

‗попелястий‘, feldgrau ‗сіро-польовий‘, griesegrau  ‗похмуро-сірий‘, nebelgrau  

‗сірий, як туман‘, grafitgrau  ‗сірий, як графіт‘, steingrau ‗сірий, як камінь‘, 

schiefergrau ‗сірий, як шифер‘, hechtgrau ‗синяво-сірий‘, silbergrau  

‗сріблястий‘, rauchgrau  ‗димчасто-сірий‘, antrazitgrau ‗сірий, як антрацит‘) 

[280]. 

Вищевказані композити виконують означальну роль у публіцистичних 

текстах, наприклад, в поданому контексті прикметниковий композит 

grauhaarig ‗сивоволосий‘ використовується для опису зовнішності жінок: 

Da servierte das katholische Bootcamp nämlich Linseneintopf. Von 

fassförmigen grauhaarigen Schwestern in großen Kippkesseln angerührt, war diese 
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Speise vielleicht nahrhaft, vor allem aber war sie ein Matsch, der uns Kindern aus 

gewaltigen Kellen auf die Teller geklatscht wurde [Der Stern, 4. Januar, 2017].  

Отже, проаналізований матеріал підтверджує словотвірну активність 

колоронімів і виявляє не лише нові значення вже існуючих композитів з 

колірним компонентом, а й фіксує нові лексеми, серед яких є композити, які 

утворюються за допомогою дефіса. Така особливість стосується колоронімів 

rot, grün, schwarz, що пов‘язано, на наш погляд, з використанням замість назв 

політичних партій Німеччини їхньої символіки. 

 

3.2. Процеси фразоутворення колоронімів 

 

У публіцистичному тексті частотним є вживання колоронімів, які 

входять до складу фразеологічних одиниць. Серед таких ми розрізняємо 

субстантивні, дієслівні та ад‘єктивні фразеологічні одиниці. Субстантивні 

фразеологічні одиниці мають один загальний компонент – іменник, який у 

поєднанні з семантично трансформованими прикметниками, сполучниками, 

прийменниками утворює численні фразеологізми за моделлю Adj + S. 

Дієслівні фразеологізми утворюються за допомогою дієслівно-іменних 

словосполучень і представлено такими типовими граматичними моделями: 

Adj + V (прикметник + дієслово), Adj + S + V (прикметник + іменник + 

дієслово), Präp + S + Adj + V (прийменник + іменник + прикметник + 

дієслово), S + Adj + V (іменник + прикметник + дієслово). Ад'єктивні 

фразеологізми з колірним компонентом містять у складі прикметник у ролі 

стрижневого слова і утворюються за моделлю Adj + Präp + S (прикметник + 

прийменник + іменник). 

 

Колоронім rot 

 

Субстантивні фразеологічні одиниці використовуються для 

характеристики людини і її діяльності: здоров'я (roter Mund, rote Lippen 
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‗червоні губи‘, rote Wangen, rote Backen ‗рум'яні щоки‘), найменувань 

організацій (das Rote Kreuz ‗Червоний Хрест‘, der rote Halbmond  ‗Червоний 

Півмісяць‘) політичних переконань (Rot Front! ‗Рот фронт!‘, Rote Zelle  

‗червоний осередок‘, rote Literatur ‗марксистська література‘, rote Socke 

(розм. жарт.) букв. ‗червона шкарпетка‘, вживається для позначення лівої 

партії, das Rote Banner ‗червоний прапор‘, rote Fahne ‗червоний прапор 

робітничого руху‘, rote Nelke ‗червона гвоздика‘, die Rote Tafel ‗дошка 

пошани‘, die Rote Еске ‗червоний куточок‘, охорони навколишнього 

середовища (das Rote Buch ‗Червона книга‘, Rote Liste ‗Червоні списки‘), 

заборони (rote Welle – букв. ‗червона хвиля‘, die rote / Rote Karte ‗червона 

картка‘), важливості (roter Faden ‗червона нитка‘, roter Teppich ‗червона 

доріжка‘), матеріального стану (rote Zahlen – букв. ‗червоні числа (цифри)‘, 

тобто йдеться про наявність боргу) [274, с. 1409]. 

Крім словникових фразеологічних одиниць у публіцистичному тексті 

з'являються нові словосполучення, такі як: rote Rabauken ‗червоні 

обманщики‘, Rote Kaderschmiede – букв. ‗Червона кузня кадрів‘, der rote 

Mond – букв. ‗Червоний місяць‘, які зобов'язані своєю появою політичній 

сфері діяльності людини, оскільки колоронім rot вживається у складі цих 

словосполучень з метою вказівки на певну ідеологію. 

Так, словосполучення rote Rabauken ‗червоні обманщики‘ вживається 

для позначення представників партії, колірною ознакою якої є червоний. У 

статті їх звинувачують у невиконанні своїх обіцянок перед виборцями:  

Mancher mochte sich da schon an das Wort von der "Ordnungszelle Bayern" 

aus Weimarer Tagen erinnert fühlen, an den damals von rechts außen und der 

Bayerischen Volkspartei gepflegten Mythos, dass in der Heimat eine heile Welt zu 

hüten sei, fern der Wirren im Reich, fern des Elends und der Straßenkämpfe, der roten 

Rabauken und braunen Proleten, ein Almen- und Flurenidyll mit kernigen Bauern 

und gestreng-gütigen Pfarrern - und einer kraftvollen Staatsmacht. Nun, irgendwann 

arrangierte sich auch der altbayerische Flügel mit dem Namen CSU. Doch ihm wäre 

eine zweite Bayerische Volkspartei lieber gewesen [Die Zeit, 2.Oktober, 2008]. 
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Словосполучення rote Kaderschmiede ‗червона кузня кадрів‘ також 

вказує на представників лівих партій, колірним символом яких є червоний 

колір. У контексті йдеться про німецьке місто Бремен, у якому завжди 

панувала партія лівих, де з'являються нові прихильники їхніх ідей:  

Bremen. Die Stadt war schon immer ziemlich links, nicht nur während der 

Räterepublik in den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts, sondern auch 

noch, als sehr verspätet die Universität 1972 aufs platte Land gesetzt wurde. „Rote 

Kaderschmiede“ nannte man sie allenthalben und lange haftete ihr dieser Ruf an. 

Inzwischen haben sich die Vorurteile gelegt und Bremer Akademiker genießen 

einen hohen Ruf [Die Zeit, 27. März, 2008]. 

У словосполученні der rote Mond ‗червоний місяць‘ знову відбилася 

політична символіка колороніма rot, оскільки це словосполучення є назвою 

радянського супутника Землі, а символіка соціалістичного суспільства має 

червоний колір:  

Raumfart Der rote Mond.  

Das amerikanische Wochenmagazin Time sprach erschrocken vom roten 

Mond über den Vereinigten Staaten’, und die sowjetische Nachrichtenagentur Tass 

triumphierte: ‘Künstliche Erdsatelliten werden dem Weltraumflug den Weg bereiten, 

und es hat den Anschein, als werde die gegenwärtige Generation Zeuge sein, wie die 

befreite und bewusste Arbeit der Menschen der neuen sozialistischen Gesellschaft 

selbst die kühnsten Träume der Menschheit verwirklicht [Die Zeit, 5. Oktober, 2007]. 

У публіцистичному тексті нами зафіксовано фразеологічні одиниці, у 

яких використовуються два або більше колоронімів, назвемо їх ‗множинними‘ 

колоронімами: die rot-grüne Rentenreform – букв. ‗Червоно-зелена пенсійна 

реформа‘, rot-schwarze Jammer – букв. ‗Червоно-чорне нещастя‘, rot-grüne 

Koalition – букв. ‗Червоно-зелена коаліція‘, rot-grüne Regierung – букв. 

‗Червоно-зелений уряд‘, rot-grüne Steuerreform – букв. ‗Червоно-зелена 

податкова реформа‘. Такі ‗множинні‘ колороніми теж пов'язані з політичною 

діяльністю, а вживання їх для визначення одного іменника свідчить про 

співпрацю різних політичних сил. 
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Словосполучення die rot-grüne Rentenreform – букв. ‗Червоно-зелена 

пенсійна реформа‘ – служить для позначення реформи, що проводиться 

спільно Соціал-Демократичною партією і партією ‗Зелених‘, що для 

пенсіонерів та виборців виявилося несподіванкою:  

..., denn erfahrungsgemäß sagen die Rentenkampagnen im Wahlkampf über 

die Rentenpolitik danach nicht viel aus. Nicht nur die Rente ab 67 kam als 

Überraschung für die Wähler – auch die rot-grüne Rentenreform wurde nicht 

angekündigt, im Gegenteil [Die Zeit, 28. September, 2009]. 

Словосполученням rot-schwarze Jammer – букв. ‗Червоно-чорне 

нещастя‘ – автор статті хотів відобразити кризу у співпраці Соціал-

Демократичної і Християнсько-Демократичної Партій, що виразилося 

нестачею альтернатив останніх переконань:  

... noch einen Rest von Plausibilität verleiht: den Mangel an Alternativen. 

Kann es überhaupt noch schlimmer kommen? Der rot-schwarze Jammer taugt 

nicht einmal mehr zum Feindbild. Zurück zum Schul- und Regierungsschluss, 

zurück zu den Noten [Die Zeit, 3. 07. 2008] . 

Інше словосполучення rot-grüne Koalition – букв. ‗Червоно-зелена 

коаліція‘ вживається для позначення коаліції, до складу якої входять 

представники Соціал-Демократичної Партії, символом якої є червоний колір, 

і партії ‗Зелених‘, символом якої є зелений колір:  

Das neue Kanzleramt bezieht Gerhard Schröder (SPD): Er steht seit der 

Wahl 1998 an der Spitze der ersten rot-grünen Koalition auf Bundesebene 

 [Die Zeit, 15. April, 2009]. 

Словосполучення rot-grüne Regierung – букв. ‗Червоно-зелений уряд‘ 

вживається для позначення керівника апарату країни, до складу якої входять 

представники Соціал-Демократичної Партії і Партії ‗Зелених‘:  

…Bundesregierung ihren Gesetzentwurf zur Reform der Altenpflege vor. Der 

jüngste Versuch, des Elends in der Pflege Herr zu werden, trägt den Titel 

Pflegeweiterentwicklungsgesetz und soll leisten, was das 
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Pflegequalitätssicherungsgesetz der rot-grünen Regierung…[Die Zeit, 21. 

September, 2007]. 

Словосполучення rot-grüne Steuerreform – букв. ‗Червоно-зелена 

податкова реформа‘ вживається для позначення реформи оподаткування, яка 

є спільним проектом представників Cоціал-Демократичної Партії і Партії 

‗Зелених‘:  

Konjunktur-Vorhersagen Gebt zu, ihr wisst es nicht… gut wie niemand 

darauf, und dann wird diese Art der Geldanlage über Nacht zur großen Mode. 

Ersteres geschah in der Bundesrepublik bei der rot-grünen Steuerreform, 

Letzteres bei der Riester-Rente [Die Zeit, 22. Dezemder, 2010]. 

Всупереч символічному значенню колоронім rot у складі стійкого 

словосполучення rote Zahlen ‗дефіцит балансу‘, позначає негативне явище. 

Наразі йдеться про збитки однієї торгової компанії:  

Kastner & Öhler weiter in den roten Zahlen. Das heimische 

Handelsunternehmen Kastner & Öhler musste im vergangenen Geschäftsjahr 

einen Verlust von über 4 Millionen Euro hinnehmen. Umsatz leicht 

zurückgegangen [Die Zeit, 15. Oktober, 2015]. 

Нажчеподаним словосполученням rot-goldener Kitsch  ‗червоно-золота 

халтура‘ автор хотів підкреслити важливість творчості Бертольда Брехта для 

німецької культури, а це символізує червоний колір:  

... es so innovativ, will nicht in Verehrung seines Patrons verharren. Fernab 

vom rot-goldenen Kitsch der Brecht-Revuen nimmt es Brecht als Inspirator, 

Reizwortgeber und Streitfigur, an der man weiterdenkt. Im herausragenden 

Eröffnungsbeitrag hatte Daniel ... [Die Zeit, 24. Juli, 2008]. 

Асоціація червоного кольору з важливістю втілена у словосполученні 

ein roter Faden ‗червона нитка‘: автор статті говорить про правовий 

екстремізм, що став безжальною реальністю Федеративної республіки та є не 

лише важливою, а й основною проблемою на сьогоднішній день:  

Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich bei Günther Jauch: "Ein 

beschämender Auftritt" ... rechter Gewalt einen regelrechten Schlag ins Gesicht. 

http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2012/10/29/bundesinnenminister-hans-peter-friedrich-bei-gunther-jauch-ein-beschamender-auftritt_10338
http://blog.zeit.de/stoerungsmelder/2012/10/29/bundesinnenminister-hans-peter-friedrich-bei-gunther-jauch-ein-beschamender-auftritt_10338
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Denn Cem Özdemir hat Recht, wenn er sagt: „Die Verharmlosung von 

Rechtsextremismus zieht sich wie ein roter Faden bis heute durch.“ Was in vielen 

Teilen der Bundesrepublik gnadenlose Realität ist, ist [Die Zeit, 29. Oktober, 

2012]. 

Словосполучення roter Teppich – букв. ‗Червоний килим‘, відоме в мові 

як ‗червона доріжка‘, використовується для створення урочистості, як 

правило, для прийому високопоставлених політичних і культурних діячів. У 

першому уривку ‗червона доріжка‘ стелиться для державних діячів, в іншому 

– з нагоди вручення німецької кінопремії ‗Лола‘: 

Emir von Katar. Hamas feiert Staatsbesuch als historischen Sieg 

.... Hamas-Führer Ismail Hanija begrüßte den Gast aus dem reichen 

Golfstaat am Grenzübergang Rafah nach Ägypten; gemeinsam schritten beide 

feierlich über einen roten Teppich. Der Emir, der mit seiner Ehefrau Scheicha 

Mosa und einer Delegation seines Landes kam … [Die Zeit, 23. Oktober, 2012]. 

Filmstars, roter Teppich und eine glanzvolle Gala: Zum 60. Mal wird am 

Freitag (23.4.) im Berliner Friedrichstadtpalast der Deutsche Filmpreis – die LOLA – 

verliehen. Die bedeutendste Auszeichnung für den deutschen Film wird in 16 

Kategorien von Kulturstaatsminister Bernd Neumann vergeben. Mit mehr als 2,8 

Millionen Euro an Preisgeldern ist der seit 1951 verliehene Filmpreis das Herz der 

deutschen Filmförderung und der höchstdotierte Kulturpreis in Deutschland … 

[Deutschland, 20. April, 2010]. 

Дієслівні фразеологізми, які подано типовою граматичною моделлю 

Adj + V (прикметник + дієслово), вживаються для характеристики емоцій і 

почуттів: rot sehen ‗прийти в лють, вийти з себе, лютувати‘, rot werden / 

anlaufen / anschwellen ‗почервоніти‘, knallrot werden ‗почервоніти‘, 

flammendrot sein ‗соромитися‘, а також для вказівки на важливе: etwas rot 

anstreichen ‗підкреслити (позначити) щось червоним‘ [266, с. 140]. 

Фразеологічні одиниці, утворені за моделлю Adj + S + V (прикметник 

+ іменник + дієслово), вживаються для позначення почуттів: roten Kopf 

bekommen ‗почервоніти, залитися фарбою‘, rote Ohren haben / kriegen  

http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-10/gaza-hamas-katar-emir-besuch
http://www.zeit.de/politik/ausland/2012-10/gaza-hamas-katar-emir-besuch
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‗соромитися‘, впливу зовнішнього світу: rote Augen haben ‗червоні очі від 

довгого читання, від безсонної ночі‘, матеріального становища: keinen roten 

Heller haben – ‗не мати ні копійки грошей‘, rote Zahle schreiben – ‗записувати 

дефіцит у балансі‘, заборони: jemandem die rote Karte zeigen ‗показувати 

червону картку кому-небудь‘ [266, с. 140]. 

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

(прийменник + іменник + прикметник + дієслово): vor Wut rot anlaufen  

‗сильно злитися‘, vor Zorn rot anlaufen ‗почервоніти від гніву‘, es war ihm rot 

vor den Augen ‗лють засліпила його‘. Модель, де прикметник вживається як 

означення, Präp + Adj + S + V (прийменник + прикметник + іменник + 

дієслово), служить для позначення матеріального становища, почуттів: in den 

roten Zahlen liegen, in den roten Zahlen sein ‗бути у дефіциті‘; mit roten Ohren 

abziehen ‗соромитися‘, mit rotem / einem roten Kopf dastehen / herumlaufen  

‗бути в люті‘. 

Фразеологічні одиниці, утворені за моделлю S + Adj + V (іменник + 

прикметник + дієслово) sich die Augen rot weinen ‗сильно плакати‘, ein Satz 

rote Ohren krigen / abholen / bekommen ‗отримати ляпасу‘), sich etwas rot im 

Kalender anstreichen – букв. ‗підкреслити у календарі червоним‘. Сталий 

вираз ein Satz rote Ohren kriegen вживається у мові без дієслова і у 

переносному значенні, 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]. 

Ад'єктивні фразеологізми з колірним компонентом містять у складі 

прикметник у ролі стрижневого слова і утворюються за моделлю Adj + Präp 

+ S (прикметник + прийменник + іменник). Наприклад, фразеологізми rot vor 

Zorn, vor Wut rot ‗почервонілий від гніву‘ [280], де сполучною ланкою 
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виступає прийменник з причинним значенням vor, який імплікує людські 

почуття, що не залежать від волі особи, яка їх зазнає. 

Для публіцистичного тексту характерним є вживання стійких порівнянь 

на зразок: rot wie ein Krebs ‗червоний, як рак‘, rot wie eine Tomate  ‗червоний, 

як помідор‘, rot wie ein Zinshahn ‗червоний, як півень‘, rot wie Blut ‗червоний, 

як кров‘, тобто здоровий, rot wie Apfelblüte  ‗червоний, як яблуневе цвітіння‘, 

тобто здоровий. Стійкі порівняння грають роль передачі додаткової інформації 

у порівнянні з тією, яка передана першим компонентом таких виразів  

колірним прикметником, узятим окремо. Другий компонент – об'єкт 

порівняння – показує ступінь ознаки, висловленої першим компонентом, і має 

підсилювальну функцію. Ці порівняння відносяться до групи фразеологізмів з 

яскраво вираженим оцінним значенням, яке може бути як негативним, так і 

позитивним. Крім того у публіцистичному тексті зафіксовано імпліцитні 

вираження, в складі яких є компаративний композит з колірним компонентом 

rot, утворений за моделлю Adj + V: krebsrot sein ‗бути червоним, як рак‘, 

feuerrot sein ‗бути червоним, як вогонь‘, blutrot sein ‗бути червоним, як кров‘ 

[280]. 

Колоронім rot є також частиною фразеологічних висловів, 

представлених у вигляді позначення закінченої думки речень – прислів'їв. 

Вони відображають мудрість, досвід, забобони народу щодо взаємозв'язку 

зовнішніх якостей людини з його внутрішнім світом, наприклад: рум'яні 

щоки – ознака здоров'я і життєвої сили (Belegte Brote machen Wangen noch 

röter – букв. ‗Від бутербродів щоки стають червоними‘, Trocken Brot macht 

Wangen rot – букв. ‗Від сухого хліба червоніють щоки‘, Salz und Brot macht 

Backen rot – букв. ‗Від хліба і солі червоніють щоки‘, ein paar Butterbrote 

mache sie noch röter – букв. ‗пара бутербродів зроблять червоніше‘) [266], 

червона кров – ознака життя (Heute rot, morgen tot – букв. ‗сьогодні червоний, 

завтра мертвий‘), червоний ніс – ознака людини, яка зловживає алкогольними 

напоями (Auch weiβer Wein macht eine rote Nase – букв. ‗навіть біле вино 

робить червоним ніс‘), червоний – символ Комуністичної і Соціалістичної 
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Партії (Lieber rot als tot (розм.) – ‗краще дозволити керувати комуністам і 

соціалістам, ніж померти в боротьбі з ними‘) [280]. 

 

Колоронім gelb 

 

Субстантивні фразеологічні одиниці з колірним компонентом gelb 

використовуються для характеристики людини і його діяльності: здоров'я (das 

gelbe Fiber  ‗жовта лихоманка‘, die gelbe Flagge  ‗жовтий прапор‘), расову 

приналежність (die gelbe Rasse ‗жовта раса‘, die gelbe Gefahr ‗жовта 

небезпека‘), емоції і почуття (ein gelbes Wunder!  ‗Неможливо! Не може бути!‘, 

der gelbe Neid ‗чорна заздрість‘), професійної діяльності (die gelben Engel  

‗жовті ангели‘, der gelbe Flitzer ‗службовці пошти‘, gelbes Trikot  ‗жовта майка 

лідера‘), заборони (gelbe Karte  ‗жовта картка‘), дешевої сенсації (gelbе Presse  

‗жовта преса‘), телефонного довідника (gelbe Seiten  ‗жовті сторінки‘) [280]. 

Значення словосполучення das Rote Kreuz ‗Червоний Хрест‘ є 

загальновідомим, а значення словосполучення gelbes Kreuz – букв. ‗жовтий 

хрест‘ можна визначити тільки за контекстом. Автор статті керувався 

символікою жовтого кольору, яка пов'язана з хворобою, тому вказане 

словосполучення уособлює команду добровольців, які здійснюють гідний 

догляд за хворими: Gelbes und weisses Kreuz. Zwei regionale Teams sichern die 

Krankenpflege, in allen Gemeinden der DG, an allen Tagen – Sonn / Feiertage 

inbegriffen, im gewohnten Umfeld des Patienten. Unsere Mitarbeiter sind qualifizierte 

Krankenpflegerinnen / Pflegehelferinnen und arbeiten nach angepasstem 

Hygienestandard und sind auf den technisch neuesten Stand 2 Alternative 

Zustellmöglichkeiten [Der Focus, 23. Oktober, 2016]. 

У нижчеподаному контексті словосполучення gelbe Hautfarbe  ‗жовтий 

колір шкіри‘ використовується з тим же значенням ‗хвороба‘, оскільки у 

здорової людини шкіра рожевого кольору:  

… So arbeitete er sich in der Fremde nutzlos ab, der fremdartige Vollbart 

verdeckte nur schlecht das seit den Kinderjahren wohlbekannte Gesicht, dessen 
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gelbe Hautfarbe auf eine sich entwickelnde Krankheit hinzudeuten schien … [Der 

Focus, 2. Juli, 2015]. 

Словосполучення, створені за участю колороніма gelb, вживаються і з 

позитивним значенням, наприклад, такі: das Gelbe Haus  ‗жовтий будинок‘, die 

gelben Flitzer ‗жовті ангели‘, gelbe Umweltflitzer ‗жовті службовці пошти‘. 

Словосполучення das Gelbe Haus позначає будинок для сім'ї, облаштований за 

останнім писком моди. Ймовірно, в цьому словосполученні втілився зв'язок 

жовтого з первинним прототипом – сонцем:  

Das Gelbe Haus ist ein Haus für der Familie, komplett renoviert, die auf der 

Promenade, die Colares verbindet sich mit dem Praia das Macas steht. Mit all 

dem modernen Komfort, Schwimmbad, Garten, ein Grillplatz mit Essplatz ... [Der 

Focus, 12. April, 2015]. 

Виникненню далі поданих словосполучень die gelben Flitzer, gelbe 

Umweltflitzer сприяло метонімічне переосмислення, оскільки співробітники 

німецького автоклубу die gelben Engel мають уніформу жовтого кольору, а 

також службовці пошти, що доставляють телеграми der gelbe Flitzer, 

пересуваються на мотоциклі жовтого кольору, що підтверджує цей контекст:  

Die gelben Flitzer.  

Pakete, die rennen und Gesichter, die staunen – mit einer überraschenden 

Online-Kampagne macht die Post auf ihre erweiterten Dienstleistungen aufmerksam. 

… Kleine, grosse, dünne und dicke Pakete rennen durch die Stadt Luzern. Sie bleiben 

vor den Passanten stehen und öffnen sich plötzlich. Was ist denn das? Mit der Online-

Kampagne ‘rennende Pakete’ macht die Post auf die alternativen 

Zustellmöglichkeiten aufmerksam. Die gelben Flitzer zeigen: ‘Verpasste Sendungen 

können Sie dorthin bestellen, wo Sie gerade sind’ [Der Focus, 2. Dezember, 2017]. 

Gelbe Umweltflitzer für die Post… Pakete effektiv von A nach B 

transportieren: Dafür sorgt unter anderen die Deutsche Post. Umweltfreundliche 

Zustellungen rücken immer mehr in den Fokus. Das Aachener Unternehmen Street 

Scooter hilft dabei. Die gelben Autos der Deutschen Post gehören hierzulande zum 

alltäglichen Bild. Tag für Tag sorgen sie dafür, dass jedes Paket den richtigen 
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Empfänger erreicht. Schnell und effizient muss es dabei vor allem gehen. Doch nicht 

nur die Wirtschaftlichkeit steht für das Logistikunternehmen im Vordergrund. Auch 

ökologisches Denken rückt zunehmend in den Fokus [Der Focus, 13. September, 

2015]. 

Колоронім gelb входить також до складу ад'єктивних фразеологізмів: 

gelb vor Ärger – букв. ‗жовтий від злості‘, тобто лютувати, gelb vor Neid 

‗жовтий від заздрості‘, тобто сильно заздрити. У поданому контексті мова йде 

про спробу психологів знайти спосіб позбавлення від нападів заздрості, для 

позначення якої використовується фразеологізм grün und gelb vor Neid werden:  

‘Manchmal werde ich grün und gelb vor Neid’ Wie lässt sich das Thema 

"Neid" kindgerecht behandeln? Schüler und Lehrer der Grundschule am Rain 

versuchen im Rahmen der Isnyer Wertewoche derzeit, mit Märchen, Filmen, 

Aufsätzen und Plakaten herauszufinden, was alles neidisch macht und wie man ieses 

negative Gefühl überwinden kann [Heute, 23. Februar, 2015]. 

Колоронім gelb бере участь в утворенні дієслівних фразеологізмів, які 

можна подати такими типовими граматичними моделями: V (колірне 

дієслово): gelbfallen  ‗не вдаватися‘; Adj + V (прикметник + дієслово): gelb (um 

den Schnabel) sein  ‗бути незрілим, недосвідченим‘; Adj + V (субстантивований  

прикметник + дієслово): ins Gelbe fallen, ins Gelbe spielen  ‗не вдаватися‘; Adj + 

S + V (Substantiv mit Adjektiv + Verb) (іменник з прикметником + дієслово): 

jemandem die gelbe Karte zeigen ‗показувати жовту картку кому-небудь‘; Adj + 

Präp + S + V (Präpositionalgruppe + Verb) (прикметник + прийменник + 

іменник + дієслово): gelb vor Neid werden ‗дуже заздрити‘, gelb vor Ärger 

werden ‗дуже злитися‘ [274, с. 662]. 

Зафіксовано парні фразеологізми з колоронімом gelb, які утворені за 

такими моделями: (Pron / S) + Adj + Konj + Adj + V (прикметник + сполучник 

+ прикметник + дієслово)  gelb und grün werden ‗лютувати‘, sich grün und gelb 

ärgern ‗лопатися від злості, бути в нестямі‘, j-n grün und gelb schlagen   

‗віддубасити, відколошматити кого-небудь‘ [265, с. 251]. Модель (Adj + Konj 

+ Adj + Präp + S + V (прикметник + сполучник + прикметник + прийменник + 
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іменник + дієслово) може бути представлена наступними прикладами: grün 

und gelb vor Neid werden  ‗сильно 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‘ [283, с. 281]. 

 Як бачимо, парні фразеологізми є прикладом плеоназму (під 

плеоназмом розуміємо фігуру мови, суть якої складається в накопиченні 

синонімічних виразів [252, с. 982]). У цих фразеологізмах у пари об'єднані 

колороніми так, як вони поєднуються у природі. Колороніми в цих 

фразеологізмах використовуються лише для доповнення дієслів, які вже 

позначають негативні емоції та дії. Колірні прикметники як дві тематично 

споріднені лексеми виконують у цьому випадку підсилювальну (експресивну) 

функцію. 

 

Колоронім grün 

 

Субстантивовані фразеологічні одиниці з колористичним 

компонентом grün утворюють численні фразеологізми моделі Adj + S 

(прикметник + іменник). Всі ці фразеологізми використовуються для 

характеристики людини і її діяльності: вікова характеристика (grüner Junge  

‗безвусий молодик‘), статус (die grüne Witwe ‗зелена вдова‘), політична 

діяльність (grüne Abgeordnete  ‗депутати партії ‗Зелених‘, eine grüne Partei – 

‗партія ‗Зелених‘‘, grüne Politik machen  ‗політика, що проводиться партією 

‗Зелених‘, grün wählen  ‗голосувати за партію ‗Зелених‘), сільськогосподарська 

діяльність (der Grüne Bericht ‗щорічно опублікований звіт про становище 

сільського господарства ФРН‘, die Grüne Woche  ‗щорічна зимова міжнародна 

сільськогосподарська виставка у Берліні‘, Grüner Plan ‗план заходів з розвитку 

сільського господарства‘), навколишнє середовище (der grüne Zweig  ‗зелена 

гілка‘, die Grüne Insel  ‗Ірландія‘, die grüne Grenze ‗державний кордон, що 

проходить природними межами‘, auf der grünen Wiese ‗за містом, на 

незабудованій території‘, die grünen Lungen  ‗зелені насадження у місті‘, grüne 
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Weihnachten ‗Різдво без снігу‘), нестиглість плоду (grüne Äpfel  ‗зелені яблука‘, 

grüne Tomaten  ‗зелені помідори‘), свіжі продукти (grüne Ware ‗свіжі овочі‘, 

grüner Speck ‗необроблене сало‘, grüne Heringe ‗незасолений оселедець‘), 

післяобідній час (die grüne Stunde – букв. ‗зелена година‘), предмети (der grüne 

Tisch  ‗канцелярський стіл‘), релігійні дати (Grüner Sonntag  ‗Вербна неділя‘, 

der Grüne Donnerstag ‗чистий четвер‘), діяльність, спрямована на захист 

навколишнього середовища (grüne Informationstechnologie ‗інформаційні 

технології, спрямовані на захист навколишнього середовища‘, grüne Ökonomie  

‗економія, що проводиться для захисту навколишнього середовища‘, grünes 

Denken  ‗думки про захист навколишнього середовища‘) [274, с. 726]. 

Наведений приклад є випадком змішаної емоційної оцінки, закладеної 

у структурі фразеологізму. Досить часто у значенні ідіоми зберігається 

мотивація, і пряме значення одиниці не несе негативної конотації. вираз ein 

grüner Junge означає ‗зелений (безвусий) молодик‘, і в тому, що він молодий, 

немає нічого негативного. Але молодість одночасно означає недосвідченість 

та незрілість, що надає цьому виразу глузливого відтінку, і фразеологізм 

набуває негативної конотації:  

Das ist eigentlich hochkomisch. Was Mahlmann Ihnen nämlich schenkte, 

war mit meinem Geld bezahlt. Er nahm mir ja alles ab, ich war noch ein ganz 

grüner Junge [Süddeutsche Zeitung, 20. Dezemder, 2014]. 

У фразеологічних одиницях колоронім grün виступає, перш за все, як 

символ молодості, природи. Дуже чітко це виражено у фразеологізмі bei 

Mutter Grün schlafen ‗спати на лоні природи‘. У цьому ж зв'язку знаходиться і 

жартівлива назва die grüne Witwe ‗солом'яна вдова‘. Так називають жінок, які 

залишаються вдома в зелених передмістях, в той час як їхні чоловіки 

впродовж дня знаходяться на роботі в місті, тобто не бувають вдома. Такі 

фразеологізми є засобом вираження гумору, сатири, іронії. Так, наприклад, у 

далі поданому контексті, цей фразеологізм вживається в якості власної назви 

– означає об'єднання жінок у житлову комуну, яку збирається підтримати 

‗республіканський клуб‘: Wohnkommune für „grüne Witwen.“ 
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Wenn 250 Münchner sich bereitfinden, eine „Arbeitsgemeinschaft zur 

Gründung eines kooperativen Familienverbandes“ zu unterstützen, einen 

Familienverband, der laut Satzung „die Auflösung der üblichen 

Kleinfamilienstruktur zugunsten einer rentableren und produktiveren größeren 

Gruppe zur Erleichterung persönlicher Kontakte und der Kommunikation“ anstrebt; 

wenn im Republikanischen Club Köln statt der erwarteten dreißig Interessierten 150 

kamen, um die Gründung einer Großfamilie vorzubereiten; wenn Fernsehen und 

Presse sich dieses Themas ausführlich annehmen [Heute, 22. Oktober, 2015].  

Далі в контексті словосполучення Grüne Witwe використовується в 

якості назви алкогольного коктейлю, для приготування якого потрібно 

м'ятний лікер і листя м'яти, таким чином колір, коктейлю визначив його 

назву:  

Der Cocktail Grüne Witwe ist ein würziger Shortdrink. Einen Tumbler oder 

ein kleines Whiskyglas ungefähr zur Hälfte mit Crushed Ice füllen. Pfefferminzlikör 

über das Eis gießen. Gin und trockenen Martini zufügen und den Cocktail Grüne 

Witwe vorsichtig umrühren. Das Glas mit einer Zitronenscheibe und frischen 

Pfefferminzblättern dekorieren. Cocktail Grüne Witwe mit Trinkhalm servieren 

[Die Zeit, 2. April, 2015].  

Екологічно чистій продукції приділяється у Німеччині велика увага, 

про що свідчить наявність у публіцистичному тексті як відомих уже 

словосполучень, так і нових. Наприклад, словосполучення die Grüne Woche 

зафіксовано у словнику на позначення щорічної зимової міжнародної 

сільськогосподарської виставки у Берліні:  

Was Renate Künast antreibt ... Sonnleitner im gleichen Jahr die Grüne 

Woche in Berlin eröffnete, ahnte der wohl, was auf ihn zukommen würde: Die 

Neue stand voll im Stoff und stahl ihm routiniert die Schau. Diesem Amt verdankt 

sie eine enorme Popularität, es hat ihr viel mehr …[Die Zeit, 22. Oktober, 2010]. 

Словосполучення grüne Geschäfte – букв. ‗зелені магазини‘, grüne Mode – 

букв. ‗зелена мода‘ є новими, авторськими і не зафіксовані у словниках:  

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-10/gruene-kuenast-berlin
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Wir können's besser: Das Blog für eine Wirtschaft, die Ressourcen und 

Klima schont. Von Marlies Uken um 11:13 Uhr … Liebe Leser, der Endspurt ist 

eingeläutet: Ich verabschiede mich in Elternzeit. Bis Anfang kommenden Jahres 

hat nun Gastbloggerin Kirsten Brodde aus Hamburg hier das Sagen. Sie ist eine 

versierte Kennerin von Grünen Geschäften – insbesondere denen mit Grüner 

Mode, wie sie in ihrem eigenen Blog zeigt [Die Zeit, 27. September, 2010].  

Стійке словосполучення die grüne Stunde, згідно з лексикографічними 

джерелами позначає післяобідній час, а в нижчеподаних контекстах набуває 

іншого значення. У першому прикладі цей фразеологізм позначає час, 

відведений для отримання знань про природу і навколишнє середовище:  

Die Grüne Stunde – nur für Erwachsene findet jeden 1. Dienstag im Monat 

um 15 Uhr im Naturkundemuseum Potsdam statt. Mit einem anspruchsvollen 

Programm können sich Erwachsene über wechselnde Themen aus Natur und 

Umwelt informieren, aktiv werden sowie ihr Wissen und ihre Erfahrungen 

austauschen [Die Zeit, 11. März, 2011]. 

У другому прикладі цей фразеологізм служить позначенням 

лікувальної терапії, назва якої походить від сировини, яку використовують 

при цьому, тобто рослин:  

GRÜNE STUNDE. 

Im Garten gibt es jederzeit etwas zu gießen, aufzubinden, auszuputzen, 

abzupflücken, zu vermehren, zu ernten oder zu bewundern. Wir fühlen uns 

aufgefordert, Hand anzulegen. Tätigkeiten im Garten sind alltagsvertraut, vielfältig 

und an die Fähigkeiten der Teilnehmer anzupassen. … Entsprechend des 

Jahresverlaufs biete ich Gartentherapie als "Grüne Stunde" zur Anregung und 

Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Fähigkeiten für Privatpersonen 

oder öffentliche Einrichtungen an [Die Zeit, 7. September, 2013].  

У цьому прикладі фразеологічне поєднання grünes Geld, якого немає в 

лексикографічних джерелах, означає гроші, які можна отримати завдяки 

інвестиціям у будь-які фонди, що займаються виробництвом екологічно 

чистої продукції: від продуктів харчування до енергії. Гроші завжди 

http://blog.zeit.de/gruenegeschaefte/author/marlies-uken/
http://www.kirstenbrodde.de/
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привертають увагу, а в поєднанні з темою про екологічну чистоту, яка дуже 

важлива у житті сучасного суспільства, вони стають ще більш привабливими 

і виконують функцію ‗логічного наголосу‘, тобто підкреслюють важливість 

інформації. Головна позиція фразеологізму має суттєве значення для 

встановлення контакту з читачем – адресатом. Колір, який є складовим 

компонентом цього фразеологізму, вказує на позитивне ставлення мовця до 

цього явища:  

‘Grünes Geld’ lockt Anleger ... Fondsvolumen überspringt Marke von 3 

Milliarden DM. ‘Grünes Geld’ gewinnt unter deutschen Kapitalanlegern immer 

mehr an Attraktivität [Süddeutsche Zeitung, 24. Januar, 2016]. 

Дієслівні фразеологізми з колоронімом grün представлено такими 

типовими граматичними моделями: Adj + V (прикметник + дієслово): grün 

(um den Schnabel) sein, noch grün (hinter den Ohren) sein ‗бути незрілим, 

недосвідченим‘, grün um die Nase sein 1. ‗виглядати хворим і слабким‘,  

2. ‗бути молодим і недосвідченим‘, sich grün machen – ‗бути високої думки 

про себе‘, j-m grün sein ‗ставитися з симпатією до кого-небудь‘ [265, с. 283], 

причому останній фразеологізм є єдиним з позитивним емоційно-оціночним 

маркуванням. У цьому фразеологізмі grün як основний природний колір 

виступає в якості символу надії і вічного життя, тому і викликає позитивний 

настрій. 

У поданому контексті дієслівний фразеологізм grün um die Nase sein 

використовується для позначення поганого стану здоров'я знаменитої 

актриси Анжеліни Джолі:  

Als Angelina Jolie im April 2010 zu einem Geschäftstreffen etwas wackelig 

auf den Beinen und grün um die Nase erschien, munkelte die britische Grazia, der 

Grund dafür sei sicher, dass die Hollywood-Schauspielerin schwanger wäre – was 

sich als reine Spekulation erwies [Deutschland, 12. April, 2010]. 

Колоронім grün часто вживається у складі дієслівних фразеологізмів, 

які утворені за такими граматичними моделями Adj + S + V (Substantiv mit 

Adjektiv + Verb) (прикметник + іменник + дієслово): eine grüne Hand haben, 
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einen grünen Daumen haben ‗вміти доглядати за квітами і рослинами‘, jmd. 

grünes Licht geben ‗вирішувати що-небудь‘, grüne Produkte kaufen ‗купувати 

екологічно чисті продукти‘. Präp + Adj + S + V (прийменник + прикметник + 

іменник + дієслово): auf einen grünen Zweige kommen ‗мати успіх у житті‘, auf 

keinen grünen Zweige kommen ‗не мати успіху в житті‘, etwas über den grünen 

Klee loben – розм. ‗сильно хвалити когось за щось‘, unter dem grünen Rasen 

ruhen – букв. ‗спочивати під зеленою травою‘, unter dem grünen Rasen liegen – 

букв. ‗лежати під зеленою травою‘, etw. vom grünen Tisch aus entscheiden 

‗вирішувати що-небудь бюрократично‘, über grüne Seife reden ‗нерозумно і 

незрозуміло висловлюватися‘ [274, с. 726]. 

Парні фразеологізми з колірним компонентом grün надано такою 

моделлю: Adj + Konj + Adj + V (прикметник + сполучник + прикметник + 

дієслово) j-n blau und grün ärgern, j-n blau und grün schlagen, j-m grün und blau 

vor den Augen werden [273]. Як бачимо, ці парні фразеологізми є прикладами 

стилістичного прийому плеоназму, де колороніми виконують експресивну 

функцію. 

Фразеологізм jemanden grün und blau schlagen  ‗сильно побити когось‘ 

вживається в контексті у зміненому вигляді: замість інфінітивної форми 

дієслова schlagen вживається дієслово geschlagen, для передачі минулого 

часу:  

Kim Kardashian grün und blau geschlagen. Dieses Bild von Kim 

Kardashian (35) bekommt man wohl nicht so schnell aus dem Kopf. Der TV-Star 

hat im ganzen Gesicht Verletzungen, wurde sichtlich schlimm verprügelt. Gut, dass 

sie nicht wirklich ein Opfer von häuslicher Gewalt ist. Aber es gibt genug Frauen 

die täglich mit solchen Angriffen kämpfen. Darauf will Alexsandro Palombo 

aufmerksam machen [Deutschland, 2. Dezember, 2015]. 

Тема нижчеподаної статті ‗Zur Silberhochzeit grün und blau ärgern‘ 

означає ‗злитися на срібне весілля‘, але в контексті цей фразеологізм 

вживається з протилежним значенням. Йдеться про театральну п'єсу, яка 

стала користуватися популярністю, що й відбилося на її відвідуваності:  

http://www.heute.at/stars/international/art23693,1239002
http://www.heute.at/stars/international/art23693,1239002
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Zur Silberhochzeit grün und blau ärgern – Dorfen (prä) – Mit dem Stück "Die 

Silberhochzeit – oder lieber einen Mann, als gar keinen Ärger" hat sich die 

Theatergruppe der Dorfener Trachtler "D`Stoarösler" einen lustigen Schwank in drei 

Akten von Regina Rösch ausgesucht, der beim Publikum für jede Menge Heiterkeit 

sorgte. Die drei ersten Aufführen am Wochenende waren bestens besucht 

[Deutschland, 1. Januar, 2016]. 

Паремії з колоронімом grün також вживаються у публіцистиці: es ist 

alles im grünen Bereich  ‗все під контролем‘, das Gleiche in Grün  ‗одне й те ж 

саме‘. Наприклад, вираз das Gleiche in Grün  ‗одне й те ж саме‘ знайшов своє 

застосування в галузі машиновиробників. У 1924 році було створено модель 

малолітражного авто марки ‗Опель‘, яка була пофарбована в зелений колір. 

Пізніше з'явилася дуже схожа модель ‗Сітроєн‘, звідси і походить 

вищевказаний вираз. Далі в контексті вираз das Gleiche in Grün 

використовується для характеристики діяльності різних організацій, 

спрямованих на покращення нашого світу, про невиконання їхніх обіцянок: 

Das Gleiche in Grün? Wer sein Geld nachhaltig anlegen will, braucht 

gesundes Misstrauen.Wer die Welt verbessern will, muss nicht einmal das Haus 

verlassen. Es genügt, das eigene Geld so anzulegen, dass es hilft, die Erde 

sauberer zu machen. Das jedenfalls versprechen Anbieter von Wind-Aktien, 

Umweltfonds oder Solargenussrechten und werben mit Bildern von sattgrünen 

Wiesen unter strahlendem Sonnenschein [Die Zeit, 6. Juni, 2015]. 

 

Колоронім blau 

 

Субстантивні фразеологічні одиниці з колористичним компонентом 

blau утворюють численні фразеологізми моделі Adj + S (прикметник + 

іменник). Всі ці фразеологізми використовуються для характеристики людини 

і її діяльності: фізичний стан (blaue Lippen ‗замерзлі губи‘, blaue Hände  

‗замерзлі руки‘, blauer Fleck ‗синяк‘, blauе Ringe um die Augen ‗синці під 

очима‘), статус (die blauen Jungs ‗моряки‘), позначення часу доби (eine grüne 
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blaue Stunde ‗сутінки‘), та інше (der blaue Planet ‗Земля‘, Blauer Peter  

‗Блакитний Петер‘, die blaue Flagge ‗блакитний прапор‘, die blaue Ferne 

‗туманна даль‘, ein blauer Brief ‗лист про звільнення‘, blauer Dunst ‗обман‘) 

[274, с. 314]. 

У деяких випадках оціночний компонент стійкого порівняння залежить 

від того, чи вживається колірний прикметник у своєму буквальному значенні, 

наприклад, у словосполученні blauer Fleck  ‗синя пляма‘ колоронім blau може 

вживатися для позначення кольору, або в фігуральному значенні ‗синяк‘:  

Ein Hämatom – auch als Bluterguss oder blauer Fleck bezeichnet – 

entsteht, wenn Blut aus verletzten Gefäßen ins Körpergewebe austritt. Hämatome 

können an verschiedenen Stellen auftreten: Im Auge, im Knie, im Kopf… [Die Zeit, 

12. Dezember, 2015]. 

У наведеному прикладі прикметник blau в тому ж сполученні blaue 

Flecke асоціюється з побиттям: 

Das war nach dem Ventil-Klienten gröβer als nach den folgenden, weil eine 

Heiratsschwindlerin nur topfit arbeiten kann. Das heiβt in makellosem 

körperlichem Zustand. Blaue Flecke, Biβ- oder Kratznarben und dergleichen 

lassen auβerdem auf Vergangenheit schlieβen [Die Zeit, 14. April, 2016]. 

Словосполучення die blaue Blume – поет. ‗блакитна квітка‘ незмінно 

залишається втіленням ідеології романтиків і одночасно темою для 

обговорення в колі підростаючого покоління:  

... Wer war der Erfinder der "Blauen Blume"? Was prägte Novalis' Werk? 

Aus diesem Radiobeitrag erfahren Schüler mehr. Wiedersehen mit der "Blauen 

Blume". Die "Blaue Blume" des Novalis hat nicht nur in Deutschland geblüht … 

[Die Zeit, 4. September, 2012]. 

Дієслівні фразеологізми з колірним компонентом blau представлено 

такими типовими граматичними моделями: Adj + V (прикметник + дієслово): 

blau anlaufen – ‗посиніти (від холоду)‘, blau sein  ‗бути абсолютно п'яним‘, blau 

werden ‗сп'яніти‘, (einen Tag) blau machen ‗прожити день без роботи і стресу‘. 

Adj + S + V (Substantiv mit Adjektiv + Verb) (прикметник + іменник + дієслово): 



 

146 

blaues Auge davon tragen ‗піти з підбитим оком‘, ein blaues Auge kassieren  

‗заробити собі синяк під оком‘, blauen Montag machen ‗прогуляти день, не вийти 

на роботу‘, ein blaues (himmelblaues) Wunder erben, ein blaues Wunder sehen 

‗пережити великий, дуже неприємний сюрприз‘, j-m blauen Dunst vormachen 

‗обманювати, пускати пил в очі‘, ein blaues Wunder vormachen ‗розповідати 

кому-небудь небилиці‘, ein blaues Auge haben  ‗мати підбите око‘ [265, с. 106-

107]. 

Модель Adj + Präp + S + V складається з субстантивованого 

прикметника, прийменника, іменника, дієслова: das Blaue vom Himmel 

versprechen – букв. ‗синяву з неба обіцяти‘, тобто обіцяти золоті гори, das 

Blaue vom Himmel herunterlügen, das Blaue vom Himmel schwatzen 

‗розповідати небилиці, наговорити сім мішків гречаної вовни‘. Модель Präp + 

SAdj + V (прийменник + субстантивований прикметник + дієслово) 

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‘ [274, с. 314]. 

Розглянемо стійке словосполучення ein Schuß ins Blaue ‗пальцем в 

небо‘, яке вказує на негативне явище дійсності, концептуальний зміст якого 

‗промах‘. У нижчеподаному інтерв'ю обговорюються труднощі в роботі 

поліцейських. Фразеологізмом ein Schuß ins Blaue автор підтверджує 

складність зняти відбитки пальців з пальто, яке пройшло через руки багатьох 

співробітників поліції. У цьому контексті це стійке поєднання набуває нового 

негативного відтінку і позначає марність дії: 

Fahnder hoffen, eine DNA-Analyse von Palmes Mantel könne weiterführen, 

weil der Mörder ihm die Hand auf die Schulter gelegt habe. 

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 
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bestimmt durch unzählige Polizeihände gegangen. Ich kann mir nicht vorstellen, 

dass die alle Handschuhe trugen [Der Spiegel, 11. September, 2015]. 

Граматичну модель Präp + S + V (Präpositionalgruppe + Verb) 

(прийменник + іменник + дієслово) представлено таким фразеологізмом: mit 

einem blauen Auge davonkommen – ‗дешево, легко відбутися; відбутися легким 

переляком‘. Значно рідше, ніж ідіоми, зустрічаються парні фразеологізми з 

колірним компонентом. Модель (Pron / S) + Adj + Konj + Adj + V (прикметник 

+ сполучник + прикметник + дієслово) може бути представлена такими 

прикладами: grün und blau (vor Ärger) werden ‗сказитися‘, schwarz und blau 

ärgern ‗лопатися від злості, бути не в собі‘, j-n blau und grün ärgern ‗злити, 

дратувати, розпалити кого-небудь‘, j-n blau und grün schlagen ‗відлупцювати, 

відколошматити кого-небудь‘, braun und blau sein ‗бути в синцях‘, braun und 

blau hauen ‗побити до синців‘, j-m grün und blau vor den Augen werden ‗у когось 

потемніло в очах‘[265, с. 107]. 

Стійкі порівняння з колоронімом blau використовуються для 

вираження негативного оцінного значення, у цьому випадку для позначення 

сильного алкогольного сп'яніння: blau wie ein Veilchen sein; blau wie ein 

Eckhaus sein, blau wie eine Frostbeule sein, blau wie eine Strandhaubitze sein  

[283, с. 111]. 

У нижчеподаному прикладі фразеологізм blau sein wie ein Veilchen 

характеризує стан головних героїв-режисерів, які, святкуючи вдалу прем'єру, 

‗напилися до чортиків‘:  

Blau wie ein Veilchen.  

Wong Kar-Wais "My Blueberry Nights" kommt ohne schwitzende Sexszenen 

aus und ist dennoch voller erotischer Spannung. Norah Jones und Jude Law feiern 

einen der schönsten Kinoküsse der Filmgeschichte [Süddeutsche Zeitung, 3. Mai, 

2017] . 

Крім того у публіцистичному тексті зафіксовано імпліцитні вираження, 

в складі яких є компаративний композит з колірним компонентом blau, 

утворений за моделлю Adj + V: himmelblau sein ‗бути синім, як небо‘, 
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rauchblau sein ‗бути синім, як дим‘, marineblau sein ‗бути синім, як море‘, 

azurblau sein ‗синій, як мінерал азурит‘ [283]. 

 

Колоронім schwarz 

 

Субстантивовані фразеологічні одиниці з колоративним 

компонентом schwarz утворюють численні фразеологізми моделі Adj + S 

(колірний прикметник + іменник). Всі ці фразеологізми використовуються 

для характеристики людини і її діяльності: хвороби (der schwarze Tod ‗чума‘), 

зовнішнього вигляду (ein schwarzer Mann ‗сажотрус‘), походження (schwarzes 

Elfenbein ‗негритянські раби в Америці‘), положення або статусу (der 

schwarze Peter ‗цап - відбувайло, без вини винен‘, das schwarze Schaf 

‗паршива вівця‘), поведінки (schwarzer Humor ‗чорний гумор‘), внутрішнього 

світу (schwarzes Herz ‗зле серце‘, schwarzer Zynismus ‗бездушний цинізм‘, 

schwarze Seele ‗чорна душа‘), почуттів і думок (der schwarze Gedanken 

‗песимістичні думки‘), небажання чогось: список ‗небажаних‘ осіб у будь-

якій справі, осіб, які щось не виконали (die schwarze Liste  ‗чорний список‘), 

політичних переконань (der schwarze Block ‗група анархістів‘, ein schwarzer 

Wahlkreis  ‗виборчий округ, де традиційно голосують за консерваторів‘, eine 

schwarze Regierung  ‗консервативний уряд‘), топонімічних назв (der schwarze 

Kontinent ‗Африка‘, der schwarze Erdteil ‗Африка‘), релігійних дат (die 

schwarze Woche  ‗страсний тиждень‘), корисних копалин (das schwarze Gold 

‗нафта‘, schwarze Diamanten ‗кам'яне вугілля‘), економічних явищ (schwarze 

Zahlen  ‗прибуток‘) [274, с.1508]. 

Корупційний скандал, хабарництво і розкрадання є предметом поданої 

статті. Співробітників ядерної компанії підозрюють у передачі мільйонів 

доларів на закордонні рахунки. Субстантивний фразеологізм eine schwarze 

Kasse підтверджує символіку чорного кольору і означає в цьому контексті  

‗нелегальний, секретний‘: 
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Offenbar gab es ein umfangreiches System schwarzer Kassen ... 

[Süddeutsche Zeitung, 14. Januar, 2016]. 

У іншому прикладі мова йде про критику театральної вистави, де Кнехт 

Рупрехт або Der schwarze Peter ‗Чорний Петро‘ (слуга і помічник святого 

Миколая) асоціюється з експлуатацією негроїдної раси, оскільки його одяг і 

обличчя чорного кольору. Шляхом метафоричного перенесення вказаний 

оказіоналізм підкреслює принизливу роль негроїдної раси у суспільстві, і 

контекст набуває додаткової негативної оцінки:  

Der schwarze Peter ist rassistisch.  

Das Bild des Knechts führe zu einem „negativen Klischee schwarzer 

Menschen“ ist ein farbenfrohes Spektakel mitten im – zumeist grauen – November in 

niederländischen Städten. Dann zieht mit großem Getöse der Nikolaus ein, der 

Sinterklaas, begleitet von Helfern, den Zwarten Pieten (Schwarzen Petern), die mit 

dem deutschen Knecht Ruprecht vergleichbar sind. Seinen „landesweiten Einzug“ 

hält die bunte Truppe jedes Jahr in einer anderen Stadt, im vorigen Jahr Groningen, 

in diesem Jahr wird es Gouda. Jubelnde Mengen nehmen sie in Empfang, das 

Ereignis wird im Fernsehen übertragen [Süddeutsche Zeitung, 12.Januar, 2015]. 

Стійке словосполучення das schwarze Schaf має біблійне походження, 

воно позначає людину, що виділяється чимось негативним серед оточуючих і 

порушує загальну пристойну картину. Це значення походить від старого 

повір'я: чорна вівця відзначається печаткою темних сил. У наведеному 

контексті стійке словосполучення позначає ‗нелюбиму дитину‘, отже, 

завдяки метонімічному переносу цей фразеологізм відповідає розмовному 

стилю і містить у собі емоційно-оцінне маркування презирства: 

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. Der 

Psychotherapeut und Mobbing-Spezialist Peter Teuschel zeigt hier die vielen 

Facetten von ungerechter Behandlung und systematischer Benachteiligung in der 
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Familie bis hin zu häuslicher Schikane und Ausgrenzung. Er gibt Einblick in die 

Familiendynamik, die hinter solchem Verhalten stehen kann. Für schwarze Schafe 

ist es ein erster Schritt der Befreiung [Süddeutsche Zeitung, 30. Januar, 2016]. 

Далі в контексті словосполучення schwarze Schafe позначає злодійку 

серед продавців, яка грабує клієнтів елітних торгових центрів на місці 

паркування, використовуючи пістолет:  

Die Bibel der Banditen. Auch unter 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. 

Ein Verkäufer erzählt, es gebe auch unter seinen Kollegen schwarze Schafe, 

die mit dieser Sorte Räuberinnen zusammenarbeiten. Wenn ein Kunde oder eine 

Kundin die Boutique mit einer Rolex verlässt – ob neu gekauft oder bereits am 

Handgelenk – ruft der Verkäufer seine Kontakte an. [Die Zeit, 07. August, 2012]. 

Словосполучення schwarzer Humor ‗чорний гумор‘ характеризує 

одного з ведучих програми, у гуморі якого спостерігається сарказм або 

провокація:  

"Steinbrück ist ein Meister der kalkulierten Ungehobeltheit"...? Lubrich: 

Allerdings. Weil Steinbrück oft sehr trocken ironisch ist und ein gewisser 

schwarzer Humor bei ihm durchschimmert, ist man sich nicht sicher: Will er 

sarkastisch sein, will er provozieren, oder meint er es ernst? Damit geht er 

durchaus das Risiko … [Die Zeit, 13.October, 2012].  

Всупереч своїй семантиці колоронім schwarz у словосполученні 

schwarzer Tanzmusik ‗чорна танцювальна музика‘ служить для позначення 

одного з напрямків модерністського руху:  

Britische Jugendkultur. Zornige junge Männer ... mit flatternden Parkas auf 

Motorrollern durch London brausten, gelten als Subkultur des aufstiegsorientierten 

Mittelstandes. Wegen ihrer Liebe zu aktueller Mode und neuer schwarzer 

http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/rolex
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2012-10/steinbrueck-merkel-rhetorik-steinbrueck-sound
http://www.zeit.de/2011/37/Jugendkultur-Kleidung-England
http://www.zeit.de/2011/37/Jugendkultur-Kleidung-England
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Tanzmusik nannte man sie Modernists, kurz: Mods. Ihren…[Die Zeit, 09. 

September, 2011].  

Фразеологічне словосполучення schwarze Diamanten в наведеному 

контексті означає ‗кам'яне вугілля‘. Таке значення обумовлено важливістю 

цієї копалини для економіки країни. Автор, характеризуючи предмет, хоч і 

використовує чорний колір, але дає йому позитивну оцінку. Колір тут є 

просто одним із властивостей предмета. У тексті присутня іронія, коли 

пропонується вибрати один з діамантів:  

Wo bekommt man eigentlich schwarze Diamanten her? Sind die teurer als die 

hellen? Ich mag edlen Schmuck und denke, dass mir diese Diamanten sehr gut stehen 

würden, habe sie aber noch nirgends gesehen, wo gibt es die denn? …[Die Zeit, 13. 

September, 2010].  

Ще одна назва цінної корисної копалини – нафти – вживається у 

мовленні у вигляді словосполучення schwarzes Gold ‗чорне золото‘, тут, як і в 

попередньому прикладі, використовується метафоричний перенос:  

Schwarzes Gold.  

Das Dorf, das Öl und das Böse ... konnte Duane Mitchell nicht mehr an sich 

halten: ‘Nur weil auch zwei Verbrecher vom schwarzen Gold angezogen wurden?’, 

sagte er scharf. ‘Schlechte Menschen gibt es überall. Das Öl ist ein Gottesgeschenk, 

es sichert die Zukunft unserer Stadt [Die Zeit, 29. Juli, 2012]. 

В іншому прикладі стійке словосполучення ein schwarzer Wahlkreis 

означає ‗виборчий округ, де традиційно голосують за консерваторів‘. Чорний 

колір є партійним кольором ХДС, тому в поданому контексті асоціюється з 

консервативною ідеологією і висловлює нейтральну позицію:  

Kein Wunder also, dass der 37er seit Jahrzehnten ein schwarzer Wahlkreis 

ist. CDU-Kandidaten haben hier stets leichtes Spiel gehabt, egal wie sich die 

Union gerade bundes- oder landespolitisch präsentierte. Wenngleich sich der 

CDU-Kandidat Michael Boddenberg auch von der eigenen Klientel, etwa den 

Villenbesitzern vom Lerchesberg, Kritik anhören musste [Die Zeit, 13. November, 

2015]. 

http://www.zeit.de/2012/30/Oelrausch
http://www.zeit.de/2012/30/Oelrausch
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Зауважимо, що колоронім schwarz вживається у публіцистичному 

тексті часто в парі з іншим колоронімом: schwarz-gelbe Regierung ‗чорно-

жовтий уряд‘, schwarz-gelben Koalition ‗чорно-жовта коаліція‘, schwarz-gelben 

Gesundheitsreform ‗чорно-жовта реформа‘, schwarz-gelbe Freundschaft  

‗чорно-жовта дружба‘, schwarz-gelbes Bündnis ‗чорно-жовтий союз‘, das 

Schwarz-Weiß-Schema ‗чорно-біла схема‘, schwarz-gelb-grünen Jamaika-

Koalition ‗чорно-жовто-зелена коаліція Ямайки‘, schwarz-gelbe 

Regierungslager ‗чорно-жовтий урядовий табір‘, schwarz-grüne 

Landesregierung  ‗чорно-зелений федеративний уряд‘, der schwarz-grüne Senat 

‗чорно-зелений сенат‘. Усі ці словосполучення належать до політичної 

сфери, а поєднання колоронімів у них свідчить про співпрацю тих чи інших 

партій. 

Розглянемо приклади з вищевказаними словосполученнями. 

Колороніми schwarz, gelb, об'єднані одним іменником Regierung, 

символізують співробітництво двох партій, християнсько-демократичного 

союзу з вільною демократичною партією, члени яких входять до урядового 

апарату Німеччині:  

Die schwarz-gelbe Regierung hat das größte Sparpaket der 

bundesdeutschen Geschichte beschlossen. Mehr als 80 Milliarden Euro sollen in 

den nächsten vier Jahren eingespart werden – noch mehr als erwartet. Die größten 

Einschnitte kommen auf Arbeitslose und den öffentlichen Dienst zu. Auch auf die 

Wirtschaft kommen Belastungen zu [Die Zeit, 08. Juni, 2010]. 

Словосполучення schwarz-gelbe Koalition за аналогією з попереднім 

застосовується для позначення об'єднання двох партій ХДС і СДПН з метою 

досягнення спільної мети:  

Deutsch-französisches Regierungstreffen in Paris. Bundeskanzlerin Angela 

Merkel und zahlreiche andere Regierungsmitglieder aus Berlin sind am 

Donnerstag (4. Februar) zum zwölften deutsch-französischen Ministerrat in Paris 

eingetroffen. Beim ersten Treffen dieser Art seit den Bundestagswahlen wollen die 

Spitzenpolitiker beider Länder mit einer „Agenda 2020“ etwa 80 gemeinsame 
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Projekte auf den Weg bringen. Zudem sollen die neuen deutschen Minister der 

schwarz-gelben Koalition ihre Kollegen aus Frankreich kennenlernen [Die Zeit, 

04.Februar, 2010]. 

Нижчеподаний уривок присвячений діяльності двох партій ХДС і 

СДПН, у ньому мова йде про реформу в сфері здоров'я schwarz-gelben 

Gesundheitsreform, що стало пунктом об'єднання двох вищевказаних партій:  

Kurzfristig müssen aber auch Arbeitgeber, Ärzte, Krankenhäuser und 

Pharmaindustrie ihren Beitrag zum Ausgleich des 2011 drohenden Kassendefizits 

von elf Milliarden Euro leisten. Das sind die Eckpunkte der schwarz-gelben 

Gesundheitsreform, auf die sich die Spitzen der Koalition am Dienstag (6. Juli) in 

Berlin einigten. Gesundheitsminister Philipp Rösler zeigte sich mit dem Ergebnis 

zufrieden [Die Zeit, 07. Juli, 2010]. 

У цьому контексті повідомляється про вимушену дружбу ХДС з соціал-

демократами, позначену словосполученням schwarz-gelbe Freundschaft:  

Die Agenda der Koalitionsgespräche... die Unionsfraktion die vier Jahre 

Zwangsfreundschaft mit den Sozialdemokraten. Aber die Politfossile aus der Ära Kohl 

wissen: Auch schwarz-gelbe Freundschaft kann verdammt anstrengend sein. Und 

das Dumme dabei ist, dass keine Seite sich ja allen … [Die Zeit, 05. Oktober, 2009]. 

Наведений контекст інформує про виборчу кампанію ХДС, про те, що 

навіть партія – союзник СДПН, чий союз позначено словосполученням 

schwarz-gelbes Bündniss, ставиться під сумнів: 

CDU-Wahlkampf Alle für eine  

... Charakter eines schwarz-gelben Bündnisses zu schüren, lässt Merkel 

gelassen an sich abperlen: In ihrer Verzweiflung betreibe die SPD nun eine schwarz-

gelbe Sockenkampagne. Dass sei umso weniger nachvollziehbar, als die SPD im 

Zweifelsfall selbst mit der FDP …. [Die Zeit, 20. Oktober, 2008]. 

В іншому контексті словосполучення schwarz-gelbe Regierungslager 

позначає чорно-жовтий табір уряду, який є меншістю і повинен поступитися 

на шляху досягнення мети:  

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-10/koalitionsverhandlungen-themen
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-09/cdu-wahlshow-duesseldorf
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2009-09/cdu-wahlshow-duesseldorf
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Abkommen. Bundeskabinett erschwert Steuerflucht in die Schweiz... 

schwarz-gelbe Regierungslager keine Mehrheit. Daher stellt die Opposition 

Bedingungen: Steinmeier forderte Schäuble zu Nachverhandlungen auf, da die 

Vereinbarung dort sonst scheitern werde. Schäuble hingegen gab sich 

zuversichtlich, dass der Vertrag von … [Die Zeit, 15. Oktober, 2009].  

Далі в контексті уряд федеральної землі позначено словосполученням 

die schwarz-grüne Landesregierung, що означає об'єднання ХДС і партії 

‗Зелених‘, що намагається провести експеримент у сфері вищої освіти:  

 ... Stawicki schon einmal nahe, die schwarz-grüne Landesregierung 

schrieb es 2008 als Pilotversuch in den Koalitionsvertrag. Doch die Sache verlief 

im Sande, an Wissenschaftssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) will Stawicki erst 

noch herantreten [Die Zeit, 14. Mai, 2008]. 

Сенат двох партій ХДС і партії ‗Зелених‘, представлений 

словосполученням der schwarz-grüne Senat, проводить політику ощадливості, 

яка позначається негативно при підведенні підсумків діяльності цього сенату:  

"Sparsamkeit muss künftig eine große Rolle spielen". Der schwarz-grüne 

Senat hat eine ganz schlechte Leistungsbilanz. Die CDU hatte zehn Jahre die 

Verantwortung – und ist am Ende, viele Bürger spüren das. Und wir haben vieles 

richtig gemacht [Die Zeit, 04. Oktober, 2009]. 

Нижчеподане словосполучення відноситься до ‗множинних‘ 

колоронімів, які демонструють вживання трьох колоронімів schwarz, gelb, 

grün, щоб висловити об'єднання трьох партій Ямайки ХДС, СДПН і партії 

‗Зелених‘:  

Eine fleißige Landesmutter für das Saarland ... . Doch wer ist Kramp-

Karrenbauer und wie geht es unter ihrer Ägide weiter mit dem Experiment der 

bundesweit ersten schwarz-gelb-grünen Jamaika-Koalition? In Saarbrücken sieht 

man den Wechsel an der Spitze der Regierung – jedenfalls bisher – gelassen [Die 

Zeit, 10. August, 2009]. 

У публіцистичному тексті колоронім schwarz часто вживається у 

словосполученнях, які вказують на представників негроїдної раси, причому 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-09/schweiz-steuerabkommen-schaeuble
http://www.zeit.de/wirtschaft/2011-09/schweiz-steuerabkommen-schaeuble
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2010-12/interview-olaf-scholz
http://www.zeit.de/schlagworte/organisationen/cdu
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-01/kramp-karrenbauer-jamaika-portraet
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ці словосполучення не є словниковими, вони також вживаються з 

позитивною конотацією. Розглянемо уривки статей. У поданому контексті 

словосполучення schwarze Arme ‗чорні руки‘ позначає руки людей негроїдної 

раси, які були виготовлено з пінопласту і, які беруть участь у демонстрації на 

підтримку калік, постраждалих у результаті вибухів:  

Die Riester-Bombe ... über eine Demonstration von Streubombenopfern. Es 

waren Krüppel aus der halben Welt. Sie hielten schwarze und gelbe Arme aus 

Styropor in die Höhe, die abgerissene Gliedmaßen symbolisierten. Mit dicker 

Farbe hatten sie die Namen ihrer Heimatländer [Die Zeit, 05. Oktober, 2009]. 

У цьому контексті словосполучення schwarze Präsidenten ‗чорні 

президенти‘ вказуює лише на президентів, представників негроїдної раси, 

політика яких оцінюється позитивно:  

Versierter Pop für die Masse ... aufgelöst werden. Dass der Pluto zum Beispiel 

ein Planet ist, dass soziale Netzwerke die Menschen vereinen, dass schwarze 

Präsidenten bessere Politik machen oder – ein paar Nummern kleiner – No Doubt so 

was wie Punkrock machen, ergo: so was wie Punkrocker … Um die Geschichte der 

Sklaverei und des Rassismus lebendig zu halten, braucht es keine Statuen [Die Zeit, 

12. November, 2016]. 

Словосполучення der schwarze Kontinent ‗чорний континент‘ є 

лексикографічної одиницею, яка часто застосовується для позначення 

другого за площею материка – Африки:  

 ... Schlingensief sich mit aller Kraft für ein "Operndorf Afrika" eingesetzt. 

Zwei Jahre war er mit seiner um 20 Jahre jüngeren Gefährtin immer wieder auf 

dem schwarzen Kontinent unterwegs, um einen geeigneten Standort zu finden, in 

Namibia, Mosambik, Kamerun … [Die Zeit, 05. Oktober, 2009]. 

Словосполучення die schwarz-gelben Borussen служить для позначення 

професійного німецького футбольного клубу в місті Дортмунд, члени якого 

називаються ‗чорно-жовтими‘ завдяки їх формі:  

Der Stolz der Dortmunder ist der riesige Westfalenpark, mit Fernsehturm, 

Westfalenhalle und natürlich dem Westfalenstadion, in dem die schwarz-gelben 

http://www.zeit.de/2011/21/DOS-Streubomben
http://blog.zeit.de/tontraeger/2012/09/21/no-doubt-album_14059
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Borussen Herr im Hause sind. P.S.: Das Dortmunder Bier, ein herbes, untergäriges 

Exportbier, genießt Weltruf. Glückauf! [Die Zeit, 21. Januar, 2007]. 

Субстантивований прикметник das Schwarze позначає центральну 

частину мішені, забарвлену завжди саме в цей колір, у зв'язку з чим у 

німецькій мові з'явилися стійкі словосполучення, які позначають 

результативність дії, діяльності: ein Schuß ins Schwarze – ‗влучити в ціль‘, ins 

Schwarze treffen – ‗потрапити в саму точку‘. 

Стійке словосполучення ein Schuß ins Schwarze часто зустрічається у 

спортивному контексті з прямим значенням ‗потрапити в точку‘, а в 

нижченаведеному прикладі мова йде про музичний фестиваль, де була вдало 

обрана манера гри, і для передачі цього явища було використано 

фразеологізм ein Schuß ins Schwarze, який, таким чином, отримує додаткову 

позитивну характеристику:  

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]. 

Колоронім schwarz входить до складу сталих словосполучень, які 

позначають прибуток: schwarze Zahlen – букв. ‗чорні цифри‘, schwarze Zahlen 

schreiben / in den schwarzen Zahlen liegen ‗отримувати прибуток‘. У цьому 

прикладі словосполучення schwarze Zahlen вживається для позначення 

прибутку авіакомпанії Люфтганза. Всупереч своїм символічним значенням 

колоронім schwarz використовується з позитивним значенням:  

Nach der Insolvenz und dem Verkauf an Megha Mittal, die Schwiegertochter 

des milliardenschweren Stahlbarons Lakshmi Mittal, will Escada 2016 wieder 

schwarze Zahlen schreiben. [Die Zeit, 14. Mai, 2016]. 

У цьому контексті йдеться про доповідь модного бренду Ескада. Після 

збитків у минулому році компанія планує цього року отримати прибуток, тут 

використовується вищевказаний фразеологізм, за допомогою якого 
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втілюється надія на краще, тобто ще одне позитивне значення 

словосполучення з колоронімом, який має негативну символіку:  

Ab 2015 wieder schwarze Zahlen. Mit der neuen Airline will die Lufthansa 

ihr seit Jahren defizitäres Europa-Geschäft wieder in die Gewinnzone bringen. 

2015 sollen operativ schwarze Zahlen geschrieben werden, bekräftigte die 

Lufthansa. Allein die Flotte von Germanwings verdreifacht sich durch die 

Integration des Lufthansa-Europageschäfts von 30 auf rund 90 Flugzeuge. 18 

Millionen Passagiere will die Airline künftig pro Jahr transportieren. [Die Zeit, 14. 

Februar, 2015]. 

Далі в контексті сподівання на прибуток позначається 

словосполученням schwarze Zahlen schreiben: 

Nach der Insolvenz und dem Verkauf an Megha Mittal, die Schwiegertochter 

des milliardenschweren Stahlbarons Lakshmi Mittal, will Escada 2016 wieder 

schwarze Zahlen schreiben [Die Zeit, 23. Februar, 2015]. 

Ад'єктивні фразеологізми з колоративним компонентом schwarz 

утворюються за моделлю Adj + Präp + S (прикметник + прийменник + 

іменник): schwarz vor Ärger – букв. ‗почорніти від злості‘, тобто дуже 

розлютитися, schwarz vor den Augen werden ‗в очах потемніло‘, де сполучною 

ланкою виступає прийменник з причинним значенням vor, який імплікує 

людські почуття, що не залежать від волі особи, яка їх зазнає: 

… sehen wir Sterne, dann wird uns schwarz vor Augen. Diese Symptome 

sind typisch für die sogenannte orthostatische Dysregulation, also einen 

plötzlichen Blutdruckabfall infolge eines zu schnellen Wechsels der Körperlage. 

[Die Zeit, 05. Oktober, 2009]. 

Всі фразеологізми поданої далі групи містять негативне оцінне 

маркування і є характерними для розмовного стилю.  

Дієслівні фразеологізми з колоративним компонентом schwarz 

представлено такими типовими граматичними моделями: V (колірне 

дієслово): j-n anschwärzen – ‗намагатися очорнити когось, пошкодити чиюсь 

репутацію, висловлюючись про людину негативно‘ [280]. Adj + V (колірний 
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прикметник + дієслово): etwas schwarz schildern / sehen  ‗зображати / бачити 

що-небудь у темному світлі, бути налаштованим песимістично‘, j-n schwarz 

ärgern ‗страшно розсердити, довести до нестями‘, schwarz sein ‗бути 

набожним, правовірним‘ [273]. Adj + S + V (Substantiv mit Adjektiv + Verb) 

(прикметник + іменник + дієслово): schwarze Zahlen schreiben ‗отримувати 

прибуток‘, schwarze Gedanken haben ‗мати невеселі думки‘, eine schwarze 

Seele haben ‗бути злим, мати поганий характер‘; Präp + S + V 

(Präpositionalgruppe + Verb) (прийменник + іменник з прикметником + 

дієслово): in den schwarzen Zahlen sein ‗працювати з прибутком‘, in die 

schwarzen Zahlen kommen  ‗отримувати прибуток‘ [266, с. 182]. 

Значно рідше, ніж стійкі словосполучення, зустрічаються парні 

фразеологізми з колоративним компонентом schwarz. Модель Adj + Konj + 

Adj + V (прикметник + сполучник + прикметник + дієслово) може бути 

представлена таким прикладом: schwarz und blau ärgern ‗лопатися від злості‘. 

Колороніми в таких фразеологізмах доповнюють дієслова, які вже позначають 

негативні емоції і дії та виконують підсилювальну (експресивну) функцію, 

отже, негативний настрій значно зростає, як у нижчеподаному прикладі. 

Дівчину розпирає від злості, тому що їй довелося пропустити зиму в Берліні: 

Ich kann mich jetzt schwarz und blau ärgern so viel ich will, ändern tut es 

nichts an der Tatsache, dass ich den Berliner Winter von seiner schönen 

Seite verpasst habe. Denn während ich noch auf Familienbesuch in der Heimat 

war, wurde Berlin von der weißen Pracht heimgesucht, die sich mit meiner Ankunft 

pünktlich wieder verdünnisiert hat. Was für ein Pech, dabei wünsche ich mir den 

ersten Schnee schon seit ein paar Wochen sehnsüchtig herbei [Süddeutsche 

Zeitung, 20. Dezemder, 2014]. 

Стійкі порівняння з колоративним компонентом schwarz відносяться до 

групи фразеологізмів з яскраво вираженим оцінним значенням, яке може бути 

як негативним (schwarz wie die Sünde – букв. ‗чорний, як гріх‘, schwarz wie der 

Teufel – букв. ‗чорний, як чорт‘), так і нейтральним (schwarz wie die Nacht – 

букв. ‗чорний, як ніч‘, schwarz wie das Holz – букв. ‗чорний, як дерево‘, schwarz 
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wie ein Rabenflügel – букв. ‗чорний, як вороняче крило‘). На характер оцінки 

суттєво впливає семантика першого компонента, але вирішальна роль часто 

належить значенням другого компонента. Наприклад, порівняння schwarz wie 

die Nacht ‗чорний, як ніч‘ вживається для позначення темряви і набуває 

нейтральної оцінки, в порівнянні schwarz wie der Teufel ‗чорний, як чорт‘, 

колоронім schwarz імпліцитно передає негативну оцінку, позначаючи страх. 

 

Колоронім weiβ 

 

Субстантивовані фразеологічні одиниці з колоративним компонентом 

weiβ утворюють численні фразеологізми моделі Adj + S (колірний прикметник 

+ іменник). Всі ці фразеологізми використовуються для характеристики людини 

і її діяльності: статусу (der weiβe Rabe ‗біла ворона‘, der weiße Knochen ‗біла 

кістка‘, weiße Frau ‗привид‘), професійної діяльності (der weiße Kragen  

‗офісний або банківський працівник‘, eine weiße Maus ‗регулювальник руху‘, 

der weiße Mönch – букв. ‗білий монах‘, тобто цистерціанець, монах 

католицького чернечого ордену), расової приналежності (der weiße Mann 

‗білошкіра людина, чоловік‘, die weiße Frau ‗білошкіра жінка‘, das weiße Kind – 

‗білошкіра дитина‘), хвороби (das weiße Gesicht  ‗бліде обличчя‘), релігійних дат 

(weiße Weihnachten – букв. ‗біле Різдво‘, тобто Різдво зі снігом, weiße Ostern – 

букв. ‗білий Великдень‘, тобто Великдень зі снігом, weißer Sonntag – букв. ‗біла 

неділя‘, перша неділю після Великодня), вида діяльності (weiße Magie ‗біла 

магія‘, weißer Schrecken ‗Білий терор‘), продуктів харчування (weißes Mehl  

‗біле борошно‘, weißer Pfeffer  ‗білий перець‘, weiße Bohnen  ‗білі боби‘, weiße 

Johannisbeeren  ‗біла смородина‘, weißes Fleisch ‗біле м'ясо‘, weißes Brot ‗білий 

хліб‘, weißer Wein ‗біле вино‘), мирних відносин (die weiße Taube  ‗білий голуб‘, 

die weiße Fahne  ‗білий прапор‘), чистоту, недослідженість (ein weißes Blatt 

Papier – ‗чистий аркуш паперу‘, weißes Papier  ‗табула раса‘, ein weißer Fleck auf 

der Landkarte  ‗недосліджений район, область на географічній карті‘), цінностей 
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(weißes Gold – букв. ‗біле золото‘, тобто саксонський (мейсенський) фарфор, 

weiße Kohle – букв. ‗біле вугілля‘, про гроші) [274, с. 1910]. 

Словосполучення das weiße Gold – ‗біле золото‘– є унікальним, 

оскільки вживається для позначення різних предметів, що мають відповідний 

колір і певну цінність. Наприклад, далі в контексті під цим 

словосполученням розуміють сіль, знайдену в Гімалаях, користь якої для 

людства прирівнюється золоту: 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. Das sei etwa so 

sinnvoll, als wolle man dem Körper alle wichtigen Vitamine über Ketchup oder Senf 

zuführen [Focus, 22. April, 2016]  

У поданому контексті словосполучення das weiße Gold вживається для 

позначення спаржі, овочу, який містить вітаміни, що прирівнюються своєю 

користю до золота:  

Die Spargelsaison ist eröffnet. … FOCUS Online liefert Ihnen die wichtigsten 

Fakten zu dem vitaminreichen Gemüse und erklärt, warum Spargel in diesem Jahr 

teurer ist. … 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. Der wissenschaftliche Name 

Asparagus leitet sich vom griechischenasp(h)áragos ab, heißt es im Duden [Focus, 

15. März, 2016].  

 ‗Білим золотом‘ також називають Мейсенський фарфор, у цьому 

випадку назва пов'язана з історією: йдеться про часи, коли фарфор коштував 

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. 

http://www.focus.de/thema/gesunde-ernaehrung/
http://www.focus.de/thema/gold/
http://www.focus.de/orte/griechenland/
http://www.focus.de/thema/duden/
http://www.focus.de/thema/duden/
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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."Ein 

Grund dafür war sicherlich auch, dass es anfangs in Europa nur einen Produzenten 

gab, die Manufaktur in Meißen. Hier behielt man das Geheimnis der Herstellung 

lange Zeit für sich. Heute wissen wir, im Wesentlichen sind drei Bestandteile 

wichtig: Porzellanerde, Kaolin genannt, Mineralien und Quarz [Focus, 22. August, 

2016]  

Словосполученням weiße Finger ‗білі пальці‘ позначають синдром 

Рейно, названий за зовнішніми ознаками цієї хвороби, коли у результаті 

впливу холоду або психоемоційного потрясіння кінчики пальців на руках 

стають білими: Weiße Finger, eiskalte Hände: Bei Menschen, die am Raynaud-

Phänomen leiden, stoppt plötzlich die Blutzufuhr in die Finger. Nicht immer ist die 

Durchblutungsstörung harmlos. Weiße, eiskalte Finger – fast wie in 

Vampirfilmen: Sie sind das typische Zeichen des Raynaud-Syndroms. 

Leichenfingerkrankheit oder Weißfingerkrankheit wird es deshalb auch genannt, 

obwohl es gar keine Krankheit ist, sondern eher eine Durchblutungsstörung [Der 

Spiegel, 12. April, 2017]. 

Часто у публіцистичних текстах для позначення адміністрації 

президента США вживається словосполучення Weißes Haus – ‗Білий дім‘:  

… Das Büro des südkoreanischen Präsidenten hielt ein Sondertreffen des 

Nationalen Sicherheitsrats ab. US-Präsident Donald Trump wurde nach Angaben 

des Weißen Hauses über den Test informiert. "Wir beobachten die Situation", hieß 

es in einer Erklärung des Weißen Hauses [Die Zeit, 26. August, 2017].  

Іноді стійке словосполучення Weißes Haus ‗Білий дім‘ може вживатися 

в іншому значенні, як у наведеному прикладі: назва гарного ресторану, який 

в цьому випадку стає привілейованим, дорогим і відрізняється від інших 

деякими моментами, наприклад, у понеділок відвідувач оплачує замовлення 

на свій розсуд, так би мовити платить стільки, на скільки було смачно. 
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Виникає алюзія на ‗Білий дім‘ у Вашингтоні (під алюзією розуміємо натяк на 

відомий культурний денотат [252, с. 24]):  

Acht Gesichter – Sechs Geschichten Koch. … Jeden Werktag demonstriert 

Tim Mälzer in seiner Kochsendung sein Credo: „Schmeckt nicht, gibt’s nicht.“ 

Und wie einfach das geht. Experimentierfreude und Leidenschaft sind die 

wichtigsten Zutaten der kreativen Mälzer-Küche. Zu schmecken sind die 

Ergebnisse in seinem eigenen Restaurant „Das Weiße Haus“ in Hamburg, direkt 

an der Elbe, wo montags die Gäste selbst entscheiden, wie viel sie für ein Essen 

zahlen. Und natürlich zu Hause, mit Hilfe eines seiner Kochbücher. Das 

Lieblingsgericht des 32-Jährigen? Ganz einfach: Spaghetti Bolognese [Die Zeit, 

13. Mai, 2017]. 

На сьогодні збереглася символіка білого кольору, що характеризує 

чистоту, це позначилося в новому стійкому словосполученні weiße Strände – 

‗білі пляжі‘, тобто чисті. Далі в контексті це словосполучення характеризує 

узбережжя Балтійського моря з боку Федеративної землі Мекленбург 

Передня Померанія: Mecklenburg-Vorpommern grenzt im Westen an 

Niedersachsen und Schleswig-Holstein, im Süden an Brandenburg, im Osten an 

Polen und im Norden mit 340 Kilometern Küste an die Ostsee. Weiße Strände 

ziehen Jahr für Jahr Tausende Urlauber besonders auf die Inseln Rügen und 

Hiddensee und die Halbinseln Usedom und Fischland/Darß. Im Frühjahr sind die 

Straßen an der Küste gelb gesäumt von den Rapsfeldern [Die Zeit, 9. Septemder, 

2017]. 

Темі расової дискримінації приділяється чимало уваги у текстах засобів 

масової інформації. У мовному потоці вживається цілий ряд словосполучень, 

які висвітлюють цю проблематику: weiße Rassisten ‗білі расисти‘, weiße 

Nationalisten ‗білі націоналісти‘, die weiße Vorherrschaft  ‗біле панування‘. У 

вказаному контексті зустрічаються відразу три словосполучення weiße 

Rassisten, weiße Nationalisten, die weiße Vorherrschaft, виникненню яких 

сприяла демонстрація неонацистів, чиї дії були розцінені як порушення 

антирасистської конвенції: 
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Menschenrechtler der UN haben die US-Regierung nach der rassistischen 

Gewalt in Virginia zum Handeln aufgefordert. Solche Beschwerden erhielten zuletzt 

Burundi und Irak. Der UN-Menschenrechtsausschuss für die Beseitigung 

rassistischer Diskriminierung (Cerd) hat wegen der Demonstrationen weißer 

Rassisten in Charlottesville formell Beschwerde gegen die US-Regierung eingelegt. 

Das teilte das Gremium mit [Die Zeit, 13. Mai, 2017]. 

"Wir sind alarmiert wegen der rassistischen Demonstrationen mit rassistischen 

Slogans und Grußgesten von weißen Nationalisten, Neonazis, und dem Ku-Klux-

Klan, die weiße Vorherrschaft propagieren und Rassendiskriminierung und Hass 

schüren", sagte die Ausschussvorsitzende, Anastasia Crickley [283]. 

Die Statuen für Südstaaten-Generäle in den USA verklären die Herrschaft 

weißer Rassisten. Wer die Denkmäler gegen Kritik verteidigt, unterstützt diese 

Weltsicht. 

Die Statuen für Südstaaten-Generäle wie Robert E. Lee oder Stonewall Jackson 

sind ein Statement der Herrschaft weißer Rassisten und nicht einfach eine Erinnerung 

an vergangene Kriegszeiten. Sie symbolisieren die Ideologie des Lost Cause, die in 

Amerika immer noch Einfluss ausübt. Ihr zufolge war die Abspaltung der 

Konföderierten ein gerechter Kampf um Unabhängigkeit von der Zentralregierung, 

für eine eigene Kultur und Lebensweise [Die Zeit, 3. August, 2017]. 

Вживання у публіцистичних текстах терміну на позначення ізоляції 

людей за національною, расовою ознакою – гетто, підтверджує, що проблема 

расової дискримінації досі залишається актуальною:  Auf der Durchreise... 

Eltern nicht mehr heimisch fühlt, und einem Vater, dem jedes Verständnis dafür fehlt. 

Nie wird in diesem Film eine Figur für Ideen missbraucht. Nicht einmal der 

französische Geschäftsmann Gaspard (Hippolyte Girardot), ein kleiner König im 

weißen Ghetto [Die Zeit, 19. Juni, 2017]. 

Навіть, на перший погляд, звичайне словосполучення weiße Stadt – 

‗біле місто‘ у контексті набуває негативного значення ‗місто для відпочинку 

націонал-соціалістів‘: Heiligendamm wurde 1793 von Friedrich Franz I., Herzog 

von Mecklenburg-Schwerin, als erstes deutsches Seebad gegründet. Schon Mitte des 

http://www.zeit.de/2017/34/charlottesville-donald-trump-ultrarechte-faschismus
http://www.zeit.de/2017/34/charlottesville-donald-trump-ultrarechte-faschismus
http://www.zeit.de/2011/26/Film-Schlafkrankheit
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19. Jahrhunderts amüsierten sich Erholungssuchende hier beim Pferderennen, später 

gab es einige der ersten Frauenturniere im Tennis. Die Nationalsozialisten entdeckten 

die’ weiße Stadt am Meer’ für sich, nach dem Krieg diente sie als Kurbad für 

Werktätige. Nach der Wiedervereinigung entdeckte sie Anno August Jagdfeld. 200 

Millionen Euro investierte er in den Ausbau des 225-Zimmer-Komplexes [Die Zeit, 2. 

Dezember, 2017]. 

Однак в іншому контексті це ж словосполучення несе позитивну 

конотацію і означає ‗місто архітектурних споруд‘: In Tel Aviv durften die 

Exilanten nun wieder bauen. Insgesamt 4000 Gebäude entstanden zu dieser Zeit. Die 

„weiße Stadt“ machte Tel Aviv zum größten Freiluftmuseum überhaupt für Bauhaus-

Architektur [Die Zeit, 13. Mai, 2017]. 

Серед фразеологізмів з колоративним компонентом weiß 

виокремлюються такі: ад'єктивні, які утворюються за моделлю Adj + Präp + 

S (прикметник + прийменник + іменник): weiß vor Wut – букв. ‗білий від 

люті‘, тобто дуже злий; дієслівні фразеологізми, які подано такими 

типовими граматичними моделями: V (колірне дієслово): sich weißbluten 

‗стікати кров'ю‘, (einen Mohren) weißwaschen ‗досягти неможливого‘; Adj + V 

(прикметник + дієслово): weiß sein ‗бути сивим‘, jmdn. weiβ waschen wollen 

‗виправдати, обілити кого-небудь‘, aus schwarz weiß machen ‗зробити 

навпаки‘; Adj + S + V (Substantiv mit Adjektiv + Verb) (прикметник + іменник 

+ дієслово): die weißе Fahne hissen / schwenken / zeigen sich ‗підняти білий 

прапор‘, eine weiße Weste haben ‗мати незаплямовану репутацію‘, einen Makel 

auf der weißen Weste haben ‗погано вчинити‘, weiße Mäuse sehen ‗бачити 

галюцинації‘, j-n bis zum Weißbluten auspressen ‗експлуатувати когось до 

межі‘ [266, с. 311]. 

У групі фразеологізмів з колоративним компонентом weiß 

спостерігаються стійкі порівняння, які використовують для опису явищ з 

негативною точки зору (weiß wie die Wand ‗білий, як стіна‘, weiß wie die 

Kreide ‗білий, як крейда‘, weiß wie Marmor ‗білий, як мармур‘). Крім того у 

публіцистичному тексті зафіксовано імпліцитні вираження, в складі яких є 
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компаративний композит з колірним компонентом weiß, утворений за 

моделлю Adj + V:  schneeweiß sein ‗бути білим, як сніг‘, kreideweiß sein  ‗бути 

білим, як крейда‘, kalkweiß sein  ‗бути білим, як вапно‘ [280]. 

Колоронім weiß є також частиною прислів'їв, які відображають 

мудрість, досвід, забобони народу щодо взаємозв'язку зовнішніх якостей 

людини з її внутрішнім світом.  Наприклад, сивочолий чоловік не завжди 

вважається мудрим, а навіть – навпаки (Alter macht zwar immer weiβ, aber 

nicht immer weise ‗з віком сивіють завжди, але не завжди розумнішають‘, а 

блондин асоціюється з нерозумною людиною (Weiβem Kopf mangelt oft 

Gehirn – букв. ‗білій голові часто не вистачає мізків‘) [283]. 

Отже, фразеологічні одиниці з колоративним компонентом є 

обов‘язковою складовою публіцистичних текстів. Проаналізувавши 

вищевказаний матеріал, ми з‘ясували що, крім словникових фразеологічних 

одиниць та їхніх лексичних варіантів, у публіцистичному тексті вживаються 

нові словосполучення – оказіоналізми для надання тексту експресивності. У 

публіцистиці також має місце використання ‗множинних‘ колоронімів, тобто 

лексем, що складається з двох і навіть трьох різних кольорів в якості одного 

атрибута, таке явище відбувається з названими колоронімами: rot, schwarz, 

gelb, grün. 

 

3.3. Тематичні групи колоронімів у публіцистичному тексті німецької 

мови 

У цьому підрозділі аналізуються фразеологічні одиниці з 

колористичним компонентом за їх тематичною приналежністю. Ми поділили 

фразеологічні одиниці на шість тематичних груп, а саме: фінанси, політична 

прихильність, світогляд, психологічний стан, діяльність, фізичний стан. 

Розглянемо окремо кожну групу.  

Фразеологізми з колористичним компонентом у рамках тематичної групи 

фінанси відображають відсутність або наявність грошових коштів: den 

schwarzen Peter haben, schwarz sein, kein roter Heller, etwas ist keinen roten 
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Heller wert, nicht das Schwarze unter dem Nagel haben, rote Zahle schreiben, in 

den roten Zahlen liegen (in den roten Zahlen sein), schwarze Zahle schreiben (in 

die schwarzen Zahlen kommen) [280]: Deutschland friert Gaddafi-Milliarden ein 

Wenn die Staatengemeinschaft keine Bodentruppen einsetze, sei das Risiko ... oder 

ausländische Regierung würde ich keinen roten Heller mehr in Europa ... [ Focus, 

den 10. März, 2011]. 

У рамках названої тематичної групи у складі фразеологізмів 

функціонують тільки два колористичних компонента – schwarz, rot. Вживання 

саме цих колоронімів обумовлюється етимологічно: спочатку прибуток 

записувався чорнилом чорного кольору, а збитки позначалися чорнилом 

червоного кольору. Синонімічність вказаних фразеологізмів базується на 

чергуванні дієслівного компонента schreiben ‗писати‘, liegen ‗перебувати‘, sein  

‗бути‘: rote Zahle schreiben ‗записувати дефіцит у балансі‘, in den roten Zahlen 

liegen (in den roten Zahlen sein) ‗бути у дефіциті‘. Нижчеподані фразеологізми 

належать також до синонімів, але вживання колористичного компонента 

пов'язано з символічністю чорного кольору, тобто з його асоціацією з 

негативними явищами: den schwarzen Peter haben, schwarz sein ‗не мати 

грошей‘. 

Фразеологізми з колористичним компонентом у рамках тематичної 

групи політична прихильність позначають назву партій, їх прихильників: die 

grüne Partei, die Grünen, die grüne Alternative, rote Grütze im Kopf haben, eine 

rote Socke (die Rote), rot sein, rot angehaucht sein. Характерною рисою 

фразеологізмів цієї групи є колірна символіка певної партії: grün ‗зелений‘ 

вказує, що у програмі партії особливе місце займає охорона природи і 

навколишнього середовища, rot  ‗червоний‘ вказує на зв'язок з 

комуністичним, соціалістичним режимом: FDP-Politiker und 

Wirtschaftsminister Dirk Niebel moniert die Behandlung seiner Kinder in der 

Schule. In einem Interview mit der „Welt“ vom Montag äußerte sich der 49-

Jährige wie folgt: „Glauben Sie (…) nicht, dass es in Schulen einen Promi-Bonus 

für Kinder gibt. Im Gegenteil: Es gibt einen Promi-Malus, erst recht, wenn der 

https://www.focus.de/politik/ausland/krise-in-der-arabischen-welt/libyen-krise-deutschland-friert-gaddafi-milliarden-ein_aid_607167.html
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Vater in der FDP ist und viele Lehrer rot-grün angehaucht sind. 

Entwicklungsminister Dirk Niebel [ Focus, den 4. Februar, 2013]. 

Фразеологізми з колористичним компонентом у рамках тематичної 

групи світогляд позначають ставлення людини до навколишньої дійсності. 

Для позначення позитивного погляду на життя у складі фразеологізму 

спостерігається колоронім rosarot: alles rosarot sehen, alles durch die rosarote 

Brille sehen [283]. Для позначення негативного погляду на життя у складі 

фразеологізму спостерігається вживання колоронімів grau, schwarz: alles grau 

in grau malen, alles grau in grau sehen, bei etw. alt und grau werden, das graue 

Elend haben, alles durch die schwarze Brille sehen, schwarz Malerei betreiben, 

schwarz sehen, in ein schwarzes Loch fallen, etwas in den schwärzesten Farben 

sehen [273]. 

Синонімічні фразеологічні одиниці, що позначають песимістичний 

настрій, мають у своєму складі колористичний компонент grau, символіка 

якого відповідає вищезазначеному поняттю: alles grau in grau malen, alles 

grau in grau sehen. Синонімічність цих фразеологізмів ґрунтується на 

чергуванні дієслівних компонентів malen ‗малювати‘, sehen ‗бачити‘. 

Синонімічність нижчеподаних фразеологізмів ґрунтується на загальному 

дієслівному компоненті sehen і колоронімі schwarz: alles durch die schwarze 

Brille sehen, schwarz sehen, etwas in den schwärzesten Farben sehen: Wann greift 

Europa in Griechenland ein? ... Solche Szenen will ich in der Tat nicht in 

Europa haben, aber vor allem ... Es gibt Bilder von grauenvollem Elend (Afrika - 

Dürre, Nepal nach .. [Focus, 2. März, 2016 ]. 

Надані фразеологічні словосполучення відрізняються лише 

колористичним компонентом у своєму складі: rosarot, schwarz. Базуючись на 

асоціативному сприйнятті кольору, ці фразеологізми можна віднести до 

антонімів: alles durch die rosarote Brille sehen – букв. ‗бачити все через рожеві 

окуляри‘, тобто бути оптимістом, alles durch die schwarze Brille sehen – букв. 

‗бачити все через чорні окуляри‘, тобто бути песимістом. 

https://www.focus.de/organisationen/fdp/
https://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlinge-in-der-falle-chaos-und-traenengas-was-muss-noch-passieren-damit-europa-in-griechenland-eingreift_id_5329774.html
https://www.focus.de/politik/ausland/fluechtlinge-in-der-falle-chaos-und-traenengas-was-muss-noch-passieren-damit-europa-in-griechenland-eingreift_id_5329774.html
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Фразеологізми з колористичним компонентом у рамках тематичної 

групи психологічний стан відображають сприйняття особистості у рамках 

прояву тієї чи іншої риси характеру і вираження почуттів. Розглянемо 

підгрупи риси характеру і почуття. У рамках цих підгруп фразеологізми з 

колористичним компонентом відображають ставлення людини до самої себе, 

до інших людей, до своєї справи, а також виражають її емоційний стан. Ці 

риси характеру відображають, перш за все, ставлення людини до самої себе: 

graue Maus, die weiße Fahne hissen, die weiße Fahne schwenken, die weiße 

Fahne zeigen, wie ein rotes Tuch (auf jmdn.) wirken, jmdm. das Schwarze unter 

den Nägeln [281]: Wer ohne Testament im Erbfall am meisten bekommt... Es sagt 

übrigens viel über den Charakter des Erblassers aus, wenn er schon einem 

Enkelkind nicht das schwarze unter den Nägeln gönnt … [Focus, 25. Aug. 2017].  

Розглянемо лексичні варіанти фразеологізмів з колоронімом weiß: die 

weiße Fahne hissen (die weiße Fahne schwenken, die weiße Fahne zeigen)  

‗капітулювати (проявити боягузтво)‘. У цих фразеологічних одиницях 

спостерігається заміна одного з компонентів, а саме дієслова, що 

використовується для вказівки ступеня готовності до капітуляції: zeigen 

‗показувати‘, schwenken  ‗махати‘, hissen  ‗піднімати‘ [264]. 

Ціла низка фразеологічних одиниць відображає ставлення людини до 

інших людей: eine schwarze Seele haben, ein schwarzes Herz haben, ein 

schwarzes Gedanken haben, einen schwarzen Plan haben, jmdn. auf Rotglut 

bringen (jmdn. bis zur Weißglut bringen), jmdn. über den grünen Klee loben, 

jmdm. den schwarzen Peter zuschieben, das Blaue vom Himmel herunterlügen 

(blau reden; blau anlaufen lassen), jmdm. das Blaue vom Himmel versprechen, 

blauer Dunst  [280]: … zwei Jahren wurde die Strecke auf weltcuptaugliche 1.291 

Meter verlängert, knapp die Hälfte davon verläuft unterm geschlossenen Dach der 

Arena, der Rest schlängelt sich durchs Winterdorf um das Stadion. Sogar eine 

halsbrecherische Abfahrt und zwei giftige Steigungen haben die Veranstalter dem 

Flachland abgerungen, an denen wohl schon Felix Magath während seiner 

Schalker Zeit die Spieler zur Weißglut getrieben haben dürfte. Gleich in der ersten 

https://www.focus.de/finanzen/experten/perz/gesetzliche-erbfolge-wer-wieviel-erbt_id_7516154.html
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Runde kommt es auf diesem "Ruhrpottgletscher" zu einem folgenschweren 

Auffahrunfall, der nicht ohne Folgen bleibt für den restlichen Rennverlauf [Zeit, 

den 29. Dezember, 2017]. 

Розглянемо лексичні варіанти фразеологізмів з колоронімом schwarz: 

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‘ [278]. Ці лексичні 

варіанти відрізняються своїм лексичним складом, а саме субстантивним 

компонентом: Seele, Herz, Gedanken, Plan. 

Підгрупа почуття об'єднує фразеологізми, які виражають негативні 

емоції: образу, злість, сором, заздрість. Для вираження образи вживаються 

фразеологічні одиниці з колоративним компонентом rot: sich die Augen rot 

weinen, rote Augen haben. Для вираження злості у складі фразеологізмів 

вживаються колороніми rot, grün, gelb, blau: rot anlaufen, grün und gelb vom 

Ärger werden (sich grün und blau über etw. ärgern), rot sehen, einen roten Kopf 

bekommen (mit rotem / einem roten Kopf dastehen / herumlaufen), jmdn. bis zur 

Weißglut bringen (jmdn. bis zu Weißglut reizen), sich schwarz ärgern (schwarz vor 

Ärger werden), ein rotes Tuch für jmdn. sein, die rote Welle kommt über jmdn.  

[281] : In Polen ein rotes Tuch... Für Polen ist die CDU-Bundestagsabgeordnete 

ein rotes Tuch. Ihr wird auch nach 20 Jahren nicht verziehen, dass sie damals im 

Bundestag .. [Focus, den 5. Januar, 2010]. 

Далі в лексичних варіантах спостерігається заміна частин мови 

(дієслова на іменник) і додавання, у зв'язку з такою заміною, прийменника: 

sich schwarz ärgern, schwarz vor Ärger werden ‗дуже розсердитися‘. Для 

позначення сорому вживаються фразеологічні одиниці з колоративним 

компонентом rot: mit roten Ohren abziehen, rote Ohren haben (rote Ohren 

kriegen) ‗соромитися‘, bis über beide Ohren rot werden ‗почервоніти від 

сорому‘, eine fliegende Rote (im Gesicht) ‗червоніти від нервів‘, rot wie ein 

Krebs ‗почервоніти‘ [266, с. 140]. У лексичних варіантах фразеологізмів з 

колоронімом rot, спостерігається заміна не тільки дієслова, а й додавання 

https://www.focus.de/politik/deutschland/geschichte-erika-steinbach-in-polen-ein-rotes-tuch_aid_468092.html
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прийменника: mit roten Ohren abziehen, rote Ohren haben, rote Ohren kriegen  

‗соромитися‘, einen roten Kopf bekommen, mit rotem Kopf dastehen, mit rotem 

Kopf herumlaufen  ‗бути в люті‘ [274, с. 1409]. 

Для позначення заздрості вживаються фразеологічні одиниці з 

колоративним компонентом gelb, schwarz, weiß: gelb vor Neid werden; jmdm. 

nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönnen ‗дуже заздрити‘; jmdm. das 

Weiße im Auge gönnen ‗заздрити, пильно дивитися на когось, дивитися в очі‘ 

[264]. Ця синонімічна низка вирізняється ступенем ставлення до людини. 

Наприклад, словосполучення з компонентом weiß ‗білий‘ позначає ‗білу 

заздрість‘, тобто почуття здорової конкуренції, а словосполучення з 

колоронімом schwarz ‗чорний‘ – чорну заздрість, тобто особливо ненависне 

ставлення до людини, до її особистих якостей, таланту, краси, багатства. 

Характерним для тематичної групи психологічний стан є наявність у 

складі фразеологізму таких колористичних компонентів, як schwarz, weiß, 

blau, gelb, які вживаються зазвичай символічно. Тому фразеологізми з 

названими компонентами характеризують людину з негативної точки зору. 

Можна відзначити також, що колороніми schwarz, blau вирізняються своєю 

високою фразеопродуктивністю. 

Розглянемо синонімічні фразеологічні одиниці з колористичним 

компонентом. Як виявилося, в тематичній групі психологічний стан за 

фразеопродуктивністю виділяються фразеологічні одиниці з компонентом rot 

‗червоний‘, weiß ‗білий‘, blau ‗синій‘, gelb ‗жовтий‘. Синонімія цих 

фразеологічних одиниць зумовлюється тим, що вони позначають практично 

одне й теж саме поняття. Для позначення обману в таких фразеологічних 

одиницях вживається колоронім blau: blau reden, blau anlaufen lassen, das 

Blaue vom Himmel herunterlügen. У цих фразеологізмах колоронім blau 

виконує головну роль, оскільки смислове значення спирається на символіку 

блакитного кольору, хоча колоронім виражається різними частинами мови: у 

перших двох фразеологізмах – прикметник, в останньому – іменник. 
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Зазвичай, до синонімічних фразеологизмів відносяться фразеологічні 

одиниці, у складі яких однаковий колірний компонент. Але можна 

спостерігати використання ‗множинних‘ колоронімів, що пояснюється 

асоціативним рівнем сприйняття дійсності. Наприклад, у словосполученнях 

jmdn. auf Rotglut bringen [266, с. 140], jmdn. bis zur Weißglut bringen [266, с. 

311] для позначення почуття люті вживаються два колороніма: rot ‗червоний‘ 

і weiß  ‗білий‘. Таку заміну компонентного складу можна пояснити процесом 

нагрівання металу: при поступовому нагріванні метал спочатку стає 

червоним, потім при дуже високій температурі – білим. Подібне можна 

перевести і на людину, коли у стані крайнього роздратування особа то 

блідне, то наливається фарбою. 

Для позначення стану сильного роздратування у складі фразеологізмів 

вживаються ‗множинні‘ колороніми grün, gelb; grün, blau: grün und gelb vom 

Ärger werden, sich grün und blau über etw. Ärgern. Крім колоронімів у цих 

фразеологізмах спостерігається заміна частин мови, іменник Ärger ‗гнів‘ 

заміщається дієсловом ärgern ‗злити‘, а також відбувається заміна 

прийменників vom на über, що пояснюється стійким зв'язком дієслів з 

прийменниками у німецькій мові. Незважаючи на те, що жовтий колір 

символізує у німецькій культурі заздрість, вирази для позначення цього 

поняття містять також чорний і білий кольори: gelb vor Neid werden; grün und 

gelb vor Neid werden; jmdm. nicht das Schwarze unter dem Fingernagel gönnen; 

jmdm. das Weiße im Auge gönnen  ‗заздрити‘ [283, с. 281].   

Колоронім gelb у словосполученні gelb vor Neid werden служить для 

передачі психічного стану суб'єкта – заздрості. Вживання жовтого кольору 

пояснюється тим, що при сильному смутку, спалаху гніву та інших емоцій 

жовч унаслідок спазму надходить з жовчних протоків у кров і надає обличчю 

жовтуватого забарвлення. У синонімічному звороті додається ще один 

колоронім grün, який, можна припустити, використовується для посилення 

негативного значення стійкого словосполучення. 
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Розглянемо антонімічні фразеологічні одиниці. Ці фразеологізми 

можна віднести до контекстуальних антонімів (під контекстуальними 

антонімами розуміємо антоніми, які набувають протилежного значення тільки в 

контексті, внаслідок їх переносного вживання [272, с. 15]), які вводять 

протилежні поняття похвалу і осуд, використовуючи у своєму складі grün, 

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

schwarzen Peter zuschieben ‗наговорювати на когось‘. Звичайно ж колороніми 

grün, schwarz самі по собі не можуть бути антонімами, але на символічному 

рівні вони виражають протилежні поняття: позитивне і негативне, що, 

ймовірно, і лягло в основу цих фразеологізмів. Слід зазначити, що у підгрупі 

риси характеру високою фразеопродуктівністю виділяється колоронім schwarz  

‗чорний‘, а у підгрупі ‗почуття‘ – rot  ‗червоний‘.  

Фразеологізми з колористичним компонентом у рамках тематичної 

групи діяльність відображають людські вчинки, пов'язані з проявом добра і 

зла, дружби і ворожнечі; з прагненням домагатися своєї мети, з 

правопорушеннями, а також професійну діяльність та недетерміновані дії. 

Ціла низка фразеологічних одиниць з колористичним компонентом 

відображають негативні вчинки, які можна розділити на підгрупи: 1. такі, що 

безпосередньо вказують на процес; 2. такі, які є вже результатом тієї чи іншої 

дії. До першої підгрупи належать такі фразеологізми: das Blaue vom Himmel 

herunter schwören, Schwarzen Flecken auf der Weste haben, einen Makel auf der 

weißen Weste haben, eine schwarze Tat, jemandem wird es ganz grün und blau vor 

Augen, jmdm. nicht grün sein, jmdn. grün und gelb schlagen, jmdn. grün und blau 

schlagen, jmdn. braun und blau schlagen, jmdn. bis zum Weißbluten auspressen, 

den roten Hahn aufs Dach gesetzt bekommen [280]: Edathy wusste lange vor 

Ermittlungen Bescheid... Oppermann lügt mittlerweile das Blaue vom Himmel 

herunter. ... Herr Oppermann und Herr Gabriel werden Stein und 

Bein schwören nichts ... [Focus, den 21. Mai, 2015]. 

До другої підгрупи належать такі фразеологізми:  schwarze Flecken auf 

der Weste haben ‗заплямувати свою репутацію‘, jmdn. schwarz machen  

https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestag-staatsanwaelte-edathy-wurde-frueh-vor-ermittlungen-gewarnt_id_4698490.html
https://www.focus.de/politik/deutschland/bundestag-staatsanwaelte-edathy-wurde-frueh-vor-ermittlungen-gewarnt_id_4698490.html
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‗заплямувати чиюсь репутацію, очорнити будь-кого‘, rot machen ‗змусити 

когось почервоніти‘ [274]. 

Для позначення позитивної діяльності вживаються лише два 

фразеологізму: sich graue Haare wachsen lassen ‗піклуватися‘, jmdn. weiβ 

waschen wollen ‗виправдати, обілити кого-небудь‘ [282]. Слід зазначити 

стійкий вираз aus schwarz weiß machen ‗зробити навпаки‘, який, завдяки своїй 

амбівалентності, можна віднести як до позитивних, так і негативних явищ, 

що визначається на контекстуальному рівні. 

У складі фразеологізмів цієї групи частіше зустрічаються такі 

колороніми: weiß, grün, blau, grau, rot, schwarz. Розглянемо вищевказані 

фразеологізми з урахуванням колірної ознаки. Слід зауважити, що тільки 

колороніми schwarz і blau виділяються своєю фразеопродуктивністю, яка, у 

свою чергу, пояснюється їхньою символічністю.  Наприклад, слово schwarz, 

зазвичай, позначає негативні явища і фразеологізми, у складі яких є schwarz, 

вживаються з цим значенням: eine schwarze Tat ‗поганий вчинок‘, schwarze 

Flecken auf der Weste haben ‗заплямувати свою репутацію‘, jmdn. schwarz 

machen ‗заплямувати чиюсь репутацію, очорнити будь-кого‘, які є 

синонімами. 

Для позначення нелегальності вживається також колоронім schwarz. 

Можна припустити, що такі фразеологізми є синонімічними, але не за 

структурою, а за поняттям: schwarzfahren ‗їздити без ліцензії‘, schwarz über 

die Grenze gehen ‗переходити незаконно кордон‘, schwarz auf weiß ‗зробити 

щось незаконне, без дозволу‘ [280]. Єдиний раз, коли колоронім schwarz, 

всупереч своїй символіці, передає позитивне значення, так це у 

фразеологізмах, що позначають досягнення мети: ins Schwarze treffen  ‗мати у 

чомусь успіх‘, ein Schuss ins Schwarze  ‗успішні дії‘. 

Блакитний (синій) колір у німецькій культурі асоціюється з обманом, 

мріями, невизначеністю, синцями. Фразеологічні одиниці з компонентом blau 

зберігають цю символічність: das Blaue vom Himmel herunter schwören  ‗давати 

неправдиву клятву‘, ins Blaue schießen ‗робити щось без мети‘, ins Blaue fahren  
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‗поїхати в не відоме досі місце‘, ins Blaue hinein auf Verdacht  ‗без підготовки‘, 

die blaue Ferne ‗туманна далечінь‘ [280]. У цьому випадку також примітна 

форма вживання колороніма: він вживається у вигляді субстантивованого 

прикметника das Blaue, що підкреслює його важливу роль у структурі 

фразеологізму. 

Для позначення результату агресивної дії щодо іншої людини 

вживаються ‗множинні‘ колороніми у складі фразеологізму. Таке явище 

використовується для додання йому експресивності: jemandem wird es ganz 

grün und blau vor Augen, jmdn. grün und blau schlagen, jmdn. braun und blau 

schlagen [280]. Інші варіанти фразеологічних одиниць, які одночасно є 

синонімами, вживаються для позначення пошкоджених ділянок тіла, 

результату удару: jmdn. grün und gelb schlagen і jmdn. grün und blau schlagen  

‗побити когось дуже жорстоко‘, jmdn. braun und blau schlagen  

‗відлупцювати, сильно побити когось‘ [280]. Синонімічність цих 

фразеологізмів зумовлюється однаковими компонентами в їхньому складі: 

парними колоронімами і загальним дієсловом schlagen ‗бити‘. 

У складі поданих фразеологічних одиниць невипадково вживаються 

парні колороніми grün, gelb; grün, blau; braun, blau. Таке колірне 

різноманіття можна пояснити крововиливом, який виникає під дією 

зовнішньої сили (удару) і відбувається забарвлення шкіри у синій, зелений 

або жовтий кольори. А вживання цих колоронімів для вираження одного 

поняття пояснюється сусіднім розташуванням цих кольорів у колірному колі, 

що можна використовувати в якості семантичної інтенсифікації. 

Колоронім blau в складі фразеологізмів позначає також звільнення від 

роботи за власним бажанням або за рішенням інших: ein blauer Brief ‗лист 

про звільнення‘, blaumachen (blauen Montag machen) ‗не ходити на роботу, 

прогулювати без причин‘, серед яких умовно можна виділити синоніми: 

blaumachen, blauen Montag machen [280]. Якщо другий фразеологізм уявити 

без іменника Montag, то можна вважати, що у структурі першого відбулося 
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усічення компонента, таким чином, зміна структури не вплинула на значення 

фразеологізму. 

Далі подані фразеологічні одиниці відносимо до контекстуальних 

антонімів, ґрунтуючись на протиставленні їх колористичних компонентів 

schwarz і weiβ, яке, в свою чергу побудовано на протиставленні – темний і 

світлий: jmdn. schwarz machen ‗заплямувати чиюсь репутацію, очорнити 

будь-кого‘, jmdn. weiβ waschen wollen ‗виправдати, обілити кого-небудь‘ 

[280]. 

У тематичній групі діяльність виявлено також конвенційні антоніми 

(під конвенційними антонімами розуміємо лексичні одиниці, протилежність 

яких визначається домовленістю [252, с. 35]), в яких два непротилежних 

колороніма grün і rot у складі фразеологізмів протиставляються, базуючись 

на соціальній домовленості. Ці фразеологізми відносяться до антонімів за 

принципом світлофора: rot ‗червоний‘ позначає заборону руху, grün 

‗зелений‘ – дозвіл руху: jmd. grünes Licht geben – букв. ‗давати кому-небудь 

зелене світло‘, тобто ‗давати дозвіл‘, jmd. rotes Licht geben – букв. ‗давати 

кому-небудь червоне світло‘, тобто ‗забороняти‘ [283]. 

Для позначення професійної приналежності використовуються 

колороніми, які асоціюються з різними поняттями професійної діяльності. 

Нижчеподані позначення професій пов'язані з кольором уніформи: die gelben 

Engeln ‗жовті ангели‘ про працівників ремонту доріг, der gelbe Flityzer 

‗службовець пошти, який перевозить телеграми на мотоциклі‘, blaue Jungs 

‗матроси‘, Halbgötter in Weiß ‗лікарі‘, weiße Maus ‗автоінспектор‘. Слово grau 

у багатьох мовах, у тому числі й у німецькій, вживається для позначення 

людини, яка тримається в тіні, але в той же час має велику вагу в державному 

управлінні: graue Eminenz ‗сірий кардинал‘. За аналогією з попереднім 

поняттям утворилося стійке словосполучення grauer Händler ‗сірі дилери‘, 

тільки відноситься це поняття до економічної сфери. 

Фразеологізми з колористичним компонентом у рамках тематичної 

групи фізичний стан відображають вік, стан здоров'я. Для позначення 
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похилого віку в складі фразеологізму спостерігаються колороніми grau, weiß: 

weiß sein, weißes Haar, alt und grau werden [274]. Використання цих 

колоронімів пояснюється особливістю волосся знебарвлюватися з віком, у 

цьому випадку ми стикаємося з асоціацією за зовнішньою ознакою, тому сиве 

(біло-сіре) волосся є ознакою старості. 

Для позначення молодості людини використовуються два колороніма 

grün, gelb: ein grüner Junge, grün um die Nase sein (grün hinter den Ohren sein, 

grün hinter den Ohren haben), noch das Gelbe um den Schnabel haben [265]. Для 

людини ‗молодість‘ асоціюється з часом проб і помилок, для юного віку 

властива відсутність досвіду і умінь, і до того ж присутність наївності. 

Вживання колороніма grün у стійких словосполученнях пояснюється 

етимологічно, посилаючись на схожість з плодом, зелений плід – незрілий. У 

переносному сенсі людина є ‗зеленою‘ – значить недосвідченою: SpVgg 

Unterhaching zittert sich zum ersten Auswärtssieg... „In den ersten Spielen waren 

wir teilweise zu grün hinter den Ohren, alleine übers Spielerische geht es nicht. 

Deshalb war es wichtig, dass wir…  [Focus, 20. August, 2017]. 

Вживання колороніма gelb у стійких словосполученнях також тісно 

пов'язане зі світом природи: пташеня, яке недавно народилося, має жовтизну 

близько дзьоба. Те саме відбувається з людиною: чим молодша – тим 

дурніша. Серед фразеологізмів, що позначають юний вік, є лексичні варіанти 

grün hinter den Ohren sein, grün hinter den Ohren haben. Тут спостерігається 

заміна дієслова sein на рівноцінне йому – haben. У підгрупі, що позначає вік, 

виявлено також синонімічні фразеологічні одиниці: grün um die Nase sein, 

grün hinter den Ohren sein, noch das Gelbe um den Schnabel haben. 

Синонімічність цих словосполучень побудовано на заміщенні субстантивних 

компонентів, що відносяться до однієї тематичної групи ‗органи чуття‘: Nase  

‗ніс‘, Ohren ‗вуха‘, Schnabel ‗дзьоб‘. 

Розглянемо підгрупу, що позначає стан здоров'я, в якій переважають 

фразеологізми з негативною характеристикою: der schwarze Tod, das gelbe 

Fieber, Salz und Brot machen Wangen rot, weiß wie die gekalkte Wand‘, weiß wie 

https://www.focus.de/regional/bayern/fussball-spvgg-unterhaching-zittert-sich-zum-ersten-auswaertssieg_id_7491987.html
https://www.focus.de/regional/bayern/fussball-spvgg-unterhaching-zittert-sich-zum-ersten-auswaertssieg_id_7491987.html
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Marmor, jmdm. wird schwarz vor Augen, jmdm. wird es schwarz vor den Augen, 

jmdm. wird es grün und gelb vor den Augen [273]. Для фразеологізмів цієї групи 

є характерним вживання колоронімів: weiß, rot, schwarz, gelb, grün, blau. 

Фразеологічні одиниці з компонентом weiß позначають блідий колір 

обличчя і відрізняються від інших тим, що в основі фразеологізмів лежить 

уподібнення, виражене словом wie: weiß wie die gekalkte Wand, weiß wie 

Marmor [264]. Ці фразеологізми слід вважати лексичними варіантами, 

враховуючи заміну одного компонента: лексему Wand ‗стіна‘ можна 

замінити словом Marmor ‗мармур‘. 

Фразеологізми, що позначають втрату свідомості можна розглядати як 

синонімічні. У  складі цих фразеологічних одиниць є різні колороніми: jmdm. 

wird schwarz vor Augen, jmdm. wird es schwarz vor den Augen, jmdm. wird es 

grün und gelb vor den Augen [280]. Розглянемо перші два фразеологізми: 

jmdm. wird schwarz vor Augen, jmdm. wird es schwarz vor den Augen. Ці 

фразеологічні одиниці відносяться до лексико-граматичних варіантів за 

такими ознаками: в першому спостерігається усічення форми, тобто 

відсутність таких компонентів, які присутні в складі другого: безособового 

займенника es і означеного артикля у формі давального відмінка den. Далі 

подано лексичні варіанти фразеологізмів, що позначають втрату свідомості і 

відрізняються заміною колористичного компонента schwarz на колороніми 

grün, gelb: jmdm. wird es schwarz vor den Augen, jmdm. wird es grün und gelb 

vor den Augen [281].  

У складі наступних словосполучень, побічно пов'язаних з поняттям 

смерть, вживається не тільки, як зазвичай згідно символізму, чорний колір, 

але і зелений, і білий: ein Brief mit schwarzem Rand ‗траурний лист‘, schwarz 

tragen ‗бути в жалобі‘, jmdn. der grüne Rasen decken, unter dem grünen Rasen 

liegen, unter dem grünen Rasen ruhen ‗бути похованим‘, der weiße Tod ‗біла 

смерть‘ [274]. Фразеологічні одиниці з колоронімом schwarz у своєму складі 

підтверджують традиційне уявлення про чорний колір: ein Brief mit 

schwarzem Rand – букв. ‗лист з чорними краями‘, тобто траурний лист, 
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schwarz tragen – букв. ‗носити чорне‘, тобто носити одяг чорного кольору в 

знак жалоби. 

Лексичні варіанти фразеологізмів, які побічно вказують на смерть, 

вживаються з участю колороніма grün, що пояснюється зв'язком з традицією 

поховання: unter dem grünen Rasen liegen, unter dem grünen Rasen ruhen  ‗бути 

похованим‘. А ось варіативність цих фразеологізмів проявляється 

заміщенням дієслівного компонента liegen ‗лежати‘ на ruhen ‗спочивати‘. 

Стійке словосполучення з компонентом weiß, всупереч своїй символічності, 

вказує на смерть, спираючись на асоціації з природним явищем, з яким 

пов'язана смерть: der weiße Tod – букв. ‗біла смерть‘, тобто смерть у снігу 

при сходженні лавини. 

Отже, тематичні групи колористичної лексики різні за кількісним 

складом (від 10 одиниць до кількох десятків), серед яких тематична група 

психологічний стан виявилась найбільшою. Крім того, вони можуть бути як 

структурно простими, так і складними, тобто містити тематичні підгрупи. 

Аналіз показав, що фразеологізми з колористичним компонентом мають 

лексичні варіанти, а також серед них виявлено парадигматичні відносини 

(синонімія, антонімія, полісемія). Для публіцистичного тексту характерно 

вживання колоронімів у якості контекстуальних синонімів і антонімів. Окрім 

контекстуальних антонімів в газетних і журнальних текстах вживаються 

конвенційні, в яких спостерігається опозиція колоронімів grün, rot. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Німецька мова, як і всі інші мови, збагачує свій лексичний склад за 

допомогою словотворення. Ми виділяємо такі засоби словотвору: 

словоскладання та фразеологічну деривацію.  

1. Словотворча деривація колоронімів розглядається у нашому 

дослідженні на рівні складних слів, які утворюються за певними моделями: 

Adj + S, Adj + Adj, Adj + V. За моделлю Adj + S утворюються композити з 
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використанням всіх досліджуваних нами колоронімів. За моделлю Adj + Adj 

утворюються композити з використанням майже всіх колоронімів, окрім 

braun. За моделлю Adj + V утворюються композити з використанням 

колоронімів rot, schwarz, grün, blau, weiß. Аналіз композитів з колористичним 

компонентом показав наявність нової форми утворення цих композитів – за 

допомогою дефісу. Нові форми було виявлено за участю колоронімів rot, 

schwarz, grün, gelb. Найбільш продуктивними колоронімами є, посилаючись 

на досліджений матеріал, rot, schwarz, grün, blau.  

2. Активність колоронімів у процесах фразоутворення дозволила нам 

розділити їх на сім граматичних моделей, серед яких найбільш вживані такі: 

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

найчастіше утворюються за граматичною моделлю Adj + S, а також всі 

досліджувані колороніми входять до складу цієї моделі. До граматичної 

моделі Präp + Adj + S входять названі колороніми rot, schwarz, grün, blau, 

gelb. 

3. Вживання колоронімів у процесах слово- і фразоутворення 

пояснюється їх символічністю. Колоронім blau асоціюється з обманом, звідси і 

кількість фразеологізмів, що означає це поняття. Колоронім rot символізує 

кров, боротьбу, здоров'я, що відбивається у фразеологізмах, які вказують на 

емоційний стан людини, на політичну приналежність. Колоронім grün 

асоціюється з природою, тому більшість фразеологізмів пов'язана з цим 

поняттям. Колоронім schwarz вживається для позначення нелегальності через 

зв'язок із темрявою. Колоронім gelb завдяки своїй амбівалентності вживається 

для позначення як позитивних, так і негативних явищ. Колоронім braun 

асоціюється з часом націонал-соціалізму або з землєю. Колоронім weiß у 

фразеологізмах використовується для позначення позитивних явищ через свій 

символізм. Колоронім grau у складі фразеологізмів використовується для 

позначення межі, песимістичного настрою або непомітності, що 

обумовлюється асоціаціями з цим кольором. 
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4. Сталі звороти з колористичним компонентом у публіцистичному 

тексті набувають додаткових значень, не зафіксованих у лексикографічних 

джерелах. Поява нових значень для вже існуючих фразеологічних одиниць 

пов‘язана з необхідністю позначити  і вирізнити певні предмети і явища, які 

мають відповідний колір і подібні за своїми якостями. У публіцистичному 

тексті фразеологізми змінюють конотацію – позитивну на негативну і навпаки. 

Виникнення такого явища спричиненно контекстом і  суб‘єктивним 

сприйняттям людиною реального світу. 

5. Для публіцистичного тексту характерним є вживання ‗множинних‘ 

колоронімів, тобто в якості одного атрибута вживається більше одного 

колороніма, що зумовлено широким розповсюдженням і важливою роллю 

колоронімів в житті людини. 

6. Лексико-фразеологічні деривати колоронімів було поділено на шість 

тематичних груп: фінанси, політична прихильність, світогляд, психологічний 

стан, діяльність, фізичний стан. Дослідження показало, що фразеологічні 

одиниці з колористичним компонентом, у рамках кожної тематичної групи, 

мають системні зв'язки між семантичними значеннями, частіше – 

синонімічні. Синонімічність вказаних фразеологізмів виявляється на рівні 

варіантів фразеологічних одиниць, тобто синонімічними є однакові 

компоненти в їхньому складі: парні колороніми і загальні оточуючі 

компоненти.  

Матеріал публіцистичних текстів підтверджує актуальність нашого 

дисертаційного дослідження, оскільки у друкованих текстах засобів масової 

інформації актуалізовано велику частину переносних значень, позначених у 

словникових статтях. Розвитку семантики колоронімів сприяє взаємодія 

прямих, переносних і символічних значень, оскільки колір – це не тільки 

атрибут зорового сприйняття людини, а й складова частина мовної 

свідомості та уяви особистості. 

Основні положення третього розділу представлено в трьох публікаціях 

[124; 236; 237]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Складність поставлених завдань стосовно аналізу особливостей 

колоронімів у сучасному німецькомовному тексті вимагає нового погляду на 

колороніми, який спирається на теоретичні засади описання етимологічних 

та семантичних аспектів з аналізом структури лексико-фразеологічних 

деривацій та функціонування відповідного класу лексем у контексті. 

Етимологічні аспекти колоронімів у німецькій мові дозволяють отримати 

дані про процес формування словникового фонду мови, простежити 

тимчасову зміну слів під впливом історичних моделей. Етимологічний підхід 

до дослідження колоронімів дає багатий матеріал для вивчення семантичних 

особливостей колористичних лексем, тому що давнім колористичним 

лексемам приписувалися й інші, не колірні значення. Залежність трактування 

фразеологічних одиниць з колористичним компонентом у лексичній системі 

мови від їх синхронного функціонування має прямий зв'язок з асоціативною 

характеристикою. Запропонований підхід у дослідженні колоронімів 

дозволив зробити такі висновки: 

Проведений етимологічний аналіз виявляє, що колороніми сучасної 

мови поступово набували колірної ознаки у мові. Найдавнішими кольорами 

вважаються червоний, позначений лексемою rot, та чорний, позначений 

лексемою schwarz. На початку свого існування не всі  кольори, вживалися 

для позначення світла. Жовтий та зелений кольори, як окремі ділянки 

спектра не розрізняли, що було обумовлено відсутністю значної необхідності 

в цьому. До XI століття колоронім blau вживався для позначення світла і 

відносився до жовтого, червоно-жовтого і білявого кольорів. Білий, сірий та 

коричневий відрізнялися здатністю світитися, виблискувати. 

Визначено, що пряма номінація колоронімів зумовлена асоціаціями з 

оточуючими реаліями людини, а не суб‘єктивним сприйняттям світу. 

Вторинна номінація колоронімів пов‘язана з асоціативним характером 

людського мислення. У процесах вторинної номінації асоціації 
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встановлюються за подібністю або за суміжністю між деякими 

властивостями елементів позамовного ряду і властивостями нового 

позначуваного. Асоціативні ознаки, які відбуваються у процесі вторинної 

номінації, відповідають компонентам переосмислюючого 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). 

Колороніми беруть активну участь у слово- і фразоутворенні. 

Особливістю німецького словоутворювання є композити, тобто складні 

слова, і колороніми не виняток, тому що складних слів з колористичним 

компонентом досить багато, насамперед іменників, хоча зустрічаються інші 

частини мови: дієслова і прикметники. У текстах німецької преси виявлено 

композити, які вирізняються графічними варіантами (пишуться через дефіс): 

die Grünen-Parteispitze, die Grünen-Chefin, die Grünen-Fraktionschefin, Gelb-

Träger, die Graumarkt-Affäre, der Grau-Import. 

 Німецькому фразоутворенню притаманні субстантивні і дієслівні 

фразеологізми, фразеологічні вирази, представлені у вигляді речень. Активне 

вживання колоронімів у складі фразеологічних одиниць пояснюється їхнім 

взаємодоповненням, тобто фразеологізми з колористичним компонентом 

відображають людську діяльність, яка супроводжується асоціативним 

сприйняттям людиною оточуючих реалій. Найбільшою слово- і 

фразотвірною продуктивністю виокремлюються колороніми schwarz, rot, 

weiß, grün.  

У публіцистичних текстах політичного та соціального характеру має 

місце використання ‗множинних‘ колоронімів, тобто лексем, що складається 

з двох і навіть трьох різних кольорів в якості одного атрибута, таке явище 

відбувається з такими колоронімами: rot, schwarz, gelb, grün (schwarz-gelb-

grünen Jamaika-Koalition, rot-grünen Steuerreform, rot-goldener Kitsch, Rot-

Weiß-Trainer). 
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 Дослідження показало, що значення фразеологічних одиниць з 

колористичним компонентом не завжди збігається зі значенням, 

зафіксованим у лексикографічних джерелах. Значення стійких 

словосполучень у публіцистичному тексті залежить від контексту, який і 

визначає характер конотації (позитивної або негативної). З‘ясовано, що 

конотації здебільшого мають негативний характер. Такий стан речей 

пояснюється стилістичними функціями, які виконує фразеологізм у мові.  

Лексико-фразеологічні деривати колоронімів характеризуються 

широким семантичним обсягом. Чимало колоронімів позначають 

антропоцентричні поняття, що обумовлено впливом сфери життєдіяльності 

людини (політичної, економічної, соціальної, екологічної). У зв‘язку з цим 

виділено шість тематичних груп: фінанси, політична прихильність, 

світогляд, психологічний стан, діяльність, фізичний стан, за якими 

фразеологічні одиниці з колористичним компонентом було розподілено, 

ґрунтуючись на їх загальному лексичному значенні та понятті.  

Кожна група відрізняється своїм складом колоронімів. Для тематичної 

групи фінанси властиво вживання двох колоронімів rot, schwarz. У 

тематичній групі політична прихильність визначено вживання таких 

колоронімів: grün, rot. Для тематичної групи світогляд характерним є 

вживання трьох колоронімів schwarz, grau, rot. Найбільш різноманітною 

виявилась тематична група психологічний стан, де помічено відразу всі 

досліджувані нами колороніми. Тематична група діяльність вирізняється 

наявністю сімох колоронімів schwarz, grün, gelb, blau, weiß, grau, rot. Для 

тематичної групи фізичний стан – вживання колоронімів schwarz, grün, gelb, 

blau, weiß, grau, rot.  

 Словосполучення з колористичними компонентами часто пов‘язані 

одне з одним 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: grün 
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um die Nase sein (grün hinter den Ohren sein, grün hinter den Ohren haben) 

‗бути молодим, недосвідченим‘; alles grau in grau sehen (schwarz sehen) 

‗дивитися на все песимістично‘.  

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 (weißes Brot ‗білий хліб‘, schwarzes Brot 

‗чорний хліб‘). По-друге, у переносному значенні: rot ‗стиглий‘ і grün 

‗нестиглий‘ (grüne Tomaten ‗зелені помідори‘, rote Tomaten ‗червоні 

помідори‘), weiß ‗наявність снігу‘ і grün ‗відсутність снігу‘ (weiße 

Weihnachten ‗Різдво зі снігом‘, grüne Weihnachten ‗Різдво без снігу‘), schwarz 

‗песимізм‘ і rosarot ‗оптимізм‘ (alles durch die schwarze Brille sehen ‗дивитися 

на все песимістично‘, alles durch die rosarote Brille sehen – букв. ‗бачити все 

через рожеві окуляри‘), weiß ‗добрий‘ і schwarz ‗поганий‘ (der weiße Rabe 

‗біла ворона‘, das schwarze Schaf ‗паршива вівця‘), schwarz ‗прибуток‘ і rot 

‗збитки‘ (schwarze Zahlen schreiben ‗отримувати прибуток‘, rote Zahle 

schreiben ‗записувати дефіцит у балансі). Синонімічних фразеологізмів із 

колористичним компонентом порівняно більше. 

 Мовні одиниці з колористичним компонентом вирізняються наявністю 

кількох значень, що зумовлено необхідністю виокремлювати певні речі чи 

явища серед інших (grüne Stunde 1.‗післяобідня перерва‘, 2.‗лікувальна 

терапія‘, 3.‗заняття з природознавства‘; weißes Gold 1. ‗Мейсенська 

порцеляна‘, 2.‗гімалайська сіль‘, 3. ‗спаржа‘) 

Публіцистичному тексту характерно вживання стилістичних фігур: 

алюзії (Weißes Haus ‗Білий дім‘ – назва ресторану), метафори (schwarze 

Diamanten ‗кам'яне вугілля‘), метонімії (der Schwarzkittel ‗суддя на футболі 

або католицький священик‘), плеоназма (sich gelb und grün ärgern ‗бути в 

нестямі, скаженіти‘), серед яких метафора найбільш вживана. 

У публіцистичному тексті нами виявлено композити та фразеологічні 

одиниці з колористичним компонентом, які потрапляють під індивідуально-
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авторське перетворення, що використовується з метою передачі позитивної 

чи негативної оцінки (das Rotlichtmilieu, die Gelb-Chance, gelbes Kreuz, rote 

Rabauken, grüne Mode). 

Отже, в нашому дисертаційному дослідженні систематизовано 

основний категорійно-поняттєвий апарат дослідження; визначено теоретико-

методологічну базу дослідження семантики колоронімів; здійснено аналіз 

семантичної структури колоронімів, їх переносних значень; розподілено 

колороніми за тематичними групами та проведено їх аналіз у рамках цих 

груп. 

Дослідження колоронімів у порівняльному аспекті споріднених або 

неблизькоспоріднених мов вважаємо перспективним у подальших наукових 

студіях.  
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