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Няўласныя якасці колеру 
ў творах Якуба Коласа

Пры аналізе сістэмы колераабаэначэння мастацкага твора, як правіла, па
за ўвагай застаюцца так званыя наўласныя якасці колеру (НЯК), пад якімі 
трэба разумець тэрмічную, аптычную, акустычную і іншую характарыстыку 
прадметаў і з'яў, што выражаецца каларонімамі ці люксонімамі. Між тым НЯК 
маюць істотнае значэнне для выяўлення аўтарскіх асацыяцый, эстэтычных 
густаў пісьменніка.

Аналіз НЯК патрабуе надзвычай уважлівага стаўлення літаральна да 
кожнага калароніма або люксоніма, да асаблівасцяў іх спалучэння ў кантэксце. 
Бо, як слушна зазначае К.Чорны, "адным словам можна вельмі шмат выказаць 
або тым жа самым словам нічога не сказаць" [1]. Таму важна ўбачыць, 
расшыфраваць своеасаблівы падтэкст, які можа ўтрымліваць істотную 
дадатковую інфармацыю. У гэтым сэнсе НЯК даюць шырокі прастор для 
разважанняў і аналізу.

Паводле А.Зайцава, НЯК характарызуюцца, напрыклад, словамі "цёплыя" і 
"халодныя", "лёгкія” і "цяжкія", "глухія" і "звонкія", "якія выступаюць" і "якія 
адступаюць" [2].

Няўласныя якасці колеру дастаткова выразна выяўляюцца ў творах 
Я. Коласа. Іх даследаванне дазваляе лепш зразумець спецыфіку ўсёй 
аўтарскай сістэмы колера-святлоабазначэння, вызначыць дадатковыя 
асаблівасці будовы вобразных асацыяцый. "Колер, -  адзначае Г.Цойгнер, -  
можа дзякуючы асацыяцыям набываць пэўную эмацыянальную афарбоўку 
або выклікаць тыя ці іншыя пачуцці ў залежнасці ад вопыту, набытага 
чалавекам пры ўспрыманні колеру і адпаведнага прадмета" [3].

Важнае эначэнне для адэкватнага ўспрымання НЯК маюць прэсуппазіцыя і 
вертыкальны кантэкст увогуле. Бо няўвага да вертыкальнага кантэксту 
"прыводзіць да ўсё больш шырокага неразумення тэксту, звядзення працэсу 
чытання, асабліва твораў класічнай літаратуры, проста да павярхоўнага 
ўспрымання больш ці менш займальнай фабулы" [4].

У кожным канкрэтным выпадку аналіз прэсуппазіцыі і вертыкальнага 
кантэксту дапамагае выявіць тыя НЯК, якія на першы погляд «е фіксуюцца. 
Істотным крытэрыем пры вызначэнні НЯК з'яўляецца адносная частотнасць 
калароніма з пэўнай няўласнай прыметай Разам з тым нельга гаварыць пра 
статычнасць гэтых прымет, бо адны і тыя ж колеравыя лексемы могуць 
абазначаць розныя якасці ў залежнасці ад дыстрыбуцыйных умоў.

У мове твораў Коласа, як паказвае фактычны матэрыял, выдзяляюцца 
дзве найбольш значныя групы каларонімаў, якія рэалізуюць НЯК. Гэта група з 
тэрмічнай і аптычнай характарыстыкай колеравай лексікі. Прычым першая з іх 
можа ўтвараць своеасаблівыя бінарныя апазіцыі: халодны -  цёплы.
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Тэрмічная характарыстыка
Колеракод "чырвоны". Чырвоны -  халодны:
1. Чырвоныя слупы на захадзе граюць на небе халодным_ полымем 

С'Зімнія халады").
2. Усход чырванеу. павеяла /т̂ охаладдзю (“На начлезе").

Чырвоны -  цёплы:
1. А печ пзляй^ да чырвона, Гляджу ў страсе я здзіўлёна ("Рак-вусач").
2. Бліскучы полаг, пас чырвоны Фарбуе ража$шусход ("На шляхах волі").
Своеасаблівым тэрмічным індыкатарам калароніма, дзе ён успрымаецца

як халодны, выступав гэта ж самая лексема: "халодны", "прохаладзь". Таму 
асацыятыўныя сувязі тут, з аднаго боку, даволі простыя, не патрабуюць 
асабліва дакладнага аналізу прэсуппазіцыі. Разам з тым выкарыстаная 
аўтарам стылістычная фігура -  аксюмаран (халоднае полымя) -  уносіць пэўны 
алагічны кампанент у структуру прэсуппазіцыі. Бо прыметнік "халодны" 
знаходзіцца ў зоне слабых імплікацый назоўніка "полымя".

У другім выпадку (чырвоны -  цёплы) тэрмічная характарыстыка каларо- 
німа выяўляецца ў сінтагме "печ паляць", дзе імпліцытна прысутнічае 
паняцце "агонь". Яно, у сваю чаргу, асацыюецца з чырвоным колерам і яго 
адценнямі,

Прыкладна такі ж характар асацыятыўных сувязяў заключаны паміж 
каларонімам "чырвоны" і лексемай "пажар". Праўда, тут мае месца 
метафарызацыя, але моцная імплікацыя (пажар -  чырвоны) дазваляе даць 
тэрмічную характарыстыку калароніма.

Чырвоны колер, як паказвае аналіз, можа быць у Коласа і халодным, і 
цёплым. Як бы пацвярджаючы гэта, В.Кандзінскі адзначае, што "любы колер 
можа быць халодным і цёплым, але нідзе гэты кантраст не заўважальны так 
моцна, як у чырвоным" [5].

Колеракод "зялёны". Зялёны -  халодны:
1. Неба раз'яснілася, афарбавалася ў зеленаваты халодны^ колер... 

("Дрыгва").
2. Нават гутарлівыя птушкі... сядзяць дзе~небудзь на галінах у халадк^ 

зялёных лісцяў ("Летні поўдзень").
Намі зафіксаваны толькі адзін варыянт тэрмічнай характарыстыкі згаданага 

колеру. НЯК вызначаецца тут непасрэдна праз ужыванне адпаведнай 
лексемы ("халодны", "халадок”). Аднак калі ў першым мікракантэксце 
тэрмічная характарыстыка мае выразную акрэсленасць, то ў другім -  
выяўляецца праз асацыятыўнасць.

Выкарыстанне "цёплага" зялёнага колеру ў творах пісьменніка не 
адзначана.

Колеракод "белы". Белы -  халодны:
1. Перад вачыма Пракопа ўстаюць белыя прасторы за вёскай, халодныя, 

неласкавыя... ("Адшчапенец"). ^
2. I луг, і поле, і горкі -  усё засыпана белым халодным пухам ("Зіма").
Белы -  цёплы:
1. Агонь дагараў, і толькі ад вугольчыкаў з-пад мяккага белага попелу 

патыхала цяплом ("Балаховец").
Халодны белы колер звязваецца, у першую чаргу, са снегам, з зімовымі 

пейзажамі ўвогуле. У дадзеным выпадку няўласная якасць характарызуецца 
непасрэдна словам "халодны". Гэта звычайная моцная імплікацыя.

Белы "цёплы" нехарактэрны для твораў Коласа. У прыведзеным 
мікракантэксце пры аналізе НЯК ўзрастае роля прэсуппазіцыі. Прэсуппазіцыя 
ўключае ў сябе тут шэраг паслядоўных аперацый: агонь (чырвоны) гарыць,
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застаюцца вугольчыкі і потым попел (белы). Тэрмічную якасць калароніма 
вызначае і адпаведная лексема -  "цёплы".

Як бачна, белы колер у пісьменніка традыцыйна халодны. У гэтым сэнсе 
цікавым уяўляецца прыклад вядомага нямецкага навукоўца Г.Кайнца. Ён 
заўважае, што калі б адчуванне цеплыні вызначалася толькі набытым 
вопытам (у нашым выпадку прэсуппазіцыяй), то белы колер павінен быць 
самым цёплым, бо максімальная тэмпература наступае пры белым каленні. 
Але ў Коласа "цёплы" белы -  хутчэй выключэнне, заканамернасцю ж будзе 
белы "халодны".

Тэрмічную характарыстыку ў творах пісьменніка набываюць не толькі 
каларонімы, але і лкжсонімы. Прычым асобныя з іх таксама могуць утвараць 
бінарныя апазіцыі.

"Вляск" -  холад:
1. Паўзла тады бясшумна пляма, бляск. па скронях гор I

вырывалася ў прастор... ("На шляхах волі").
2. Бляск халодны. нерухомы... Свеціць людзям слепа, скупа (Тамсама).
Ъляск" ~ цяпло:
1. Зара на ўсходзе залаціла бляскам неба край ("Пясняр вясны1').
2. Неба ж грозна пыша, ззяе, Бляск §§1ЩПЬ1 разлівае... ("Вераб'іная ноч").
Як і няўласныя якасці колеру, адпаведныя ўласцівасці люксонімаў

праяўляюцца паводле падобнай схемы. "Халодны" бляск вызначае такая ж 
самая лексема -  "халодны". Можна меркаваць, што маецца на ўвазе не бляск, 
які зыходзіць ад першакрыніц -  сонца, зор, месяца, а бляск адлюстраваны. У 
Коласа сонечны ці месяцавы бляск звычайна не бывае халодны.

Што ж да "цёплага" бляску, то яго няўласная якасць праяўляецца не так 
выразна. Толькі дзякуючы аналізу прэсуппазіцыі можна зрабіць адпаведную 
тэрмічную класіфікацыю. У абодвух прыведзеных мікракантэкстах сінтагма 
"агністы бляск" вызначае "цёплы" характар люксоніма.

Тэрмічная ўласцівасць лексемы "бляск" адзначаецца пераважна ў 
паэтычных тэкстах.

Зафіксаваныя ў творах пісьменніка і выпадкі ўжывання з пэўнай тэрмічнай 
класіфікацыяй семантычна супрацьлеглага слову "бляск" люксоніма "змрок".

"Змрок" -  холад:
1. Панурыя сцены нізкіх будынкаў, белая зямля, нахмуранае цёмнае неба і

змрок між імі таілі ў сабе няветлую цішыню і маўклівасць 
("Адшчапенец").

2. Дубок... прапаў у халодных і чорных ад змроку хвалях Нёмана ("Малады 
дубок"). “

"Змрок" у Коласа, як правіла, не бывае "цёплы". "Халодны" змрок 
апісваецца адпаведнай лексемай. Варта звярнуць увагу, што дадзены 
люксонім праз уласную тэрмічную характарыстыку істотна ўплывае на 
агульны эмацыянальны фон кантэксту. Адмоўная канатацыя ўзмацняецца і 
адпаведнымі лексемамі ("цёмны", "чорны"). Тут тэрмічная якасць люксоніма 
з'яўляецца важным элементам пры перадачы экспрэсіўных асаблівасцяў 
кантэксту.

Аналіз паказвае, што пісьменнік даволі часта дае тэрмічную 
характарыстыку каларонімаў, крыху радзей -  люксонімаў. Сярод 
спектральных каларонімаў падобныя НЯК зафіксаваныя ў кодах "чырвоны" і 
"зялёны", а таксама ў ахраматычным "белым". Колеракоды "чырвоны" і "белы" 
ўтвараюць тэрмічныя бінарныя апазіцыі.

‘’Халодны" колер, як правіла, апісваецца адпаведнай лексемай. А пры 
вызначэнні "цёплага" колеру важнай з'яўляецца прэсуппазіцыя.
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Тэрмічная характарыстыка служыць сродкам выразнасці, павышае 
"каэфіцыент вобразнасці" (У.Жукаў) мастацкага твора.

Аптычная характарыстыка
Аптычная характарыстыка -  другая найбольш істотная няўласная якасць 

колеру, адзначаная ў творах Я. Коласа. Пад гэтым паняццем трэба разумець 
асаблівасці ўспрымання колеру на адлегласці. У тэксце згаданая якасць 
выяўляецца пераважна праз спалучальныя магчымасці каларонімаў.

У каларыстыцы праблема ўздзеяння колеру на адлегласці распрацаваная 
дастаткова поўна. Так, "аптымальнае адрозненне, -  сцвярджае Г. Цойгнер, -  
дасягаецца спалучэннем чорнага колеру з жоўтым фонам" [6].

Згаданая НЯК мае важнае значэнне для правільнага разумения мастацкага 
тэксту. У асобных выпадках побач з вобразнай характарыстыкай аб'екта аўтар 
паказвае і на адлегласць да яго, г.зн. дае дадатковую інфармацыю. У сваю 
чаргу> гэту інфармацыю трэба своечасова расшыфраваць, прааналізаваўшы 
ролю каларонімаў у кантэксце.

Коласаўская сістэма колера-святлоабазначэння выяўляе багаты матэрыял 
для характарыстыкі сваіх аптычных ўласцівасцяў. Зразумела, цяжка 
вызначыць дадзеныя няўласныя якасці каларонімаў ці люксонімаў без аналізу 
іх сінтагматыкі. Таму тут надзвычай важнымі элементам! з’яўляюцца 
мікракантэкст і прэсуппазіцыя.

Колеравыя і светлавыя словы, што рэалізуюць аптычныя семы, можна 
падзяліць паводле іх функцыянальнай спецыфікі на тры групы: а) калі 
каларонім або люксонім абазначаюць фон, на якім адбываецца дзеянне;
б) калі вынікі аптычных працэсаў заключаюцца ў адной колеравай ці 
светлавой лексеме; в) калі абазначаецца непасрэдна адлегласць да аб'екта.

Найбольш часта фіксуюцца ў творах пісьменніка аптычныя ўласцівасці 
першай групы. 1х, у сваю чаргу, мэтазгодна падзяліць на дзве падгрупы: 
лексемы са значэннем светлага і цёмнагз фону.

"Светлы"("белы") фон:
1. Далёкі сіні лес ясна выдзяляўся з белізны снегу... ("Канец зімы").
2. Калгас "Хваля рэвалюцыі" ужо ледзь значыўдя на белым полі цёплымі 

кропкамі сваіх будынкаў ("Адшчапенец").
3. Вёска вырысоўвалася шэрымі плямамі сваіх уросшых у зямлю будынкаў 

на белым снежным фоне ("Дрыгва").
4. ...Старамодная сялянская постаць Пракопа... ніяк не стасавалася з 

агульным тонам гэтага пасёлка і яго гаспадарамі, сям-там мільгаўшымі 
на белым Фоне ў глыбі двара.. ("Адшчапенец").

5. Маладыя хвойкі рэзка выдзяляліся сваімі зялёнымі вярхамі на снежным 
полі... ("Тоўстае палена").

Характер фону, як паказвае матэрыял, выразна праяўляецца ў кантэксце. У 
асобных выпадках [3,4] ужываецца ўласна назоўнік "фон", у іншых гэту 
функцыю выконваюць спалучэнні дзеясловаў ("выдзяляцца", "значыцца") з 
прыназоўнікамі "з" і "на" ў постпазіцыі. Як правіла, у падобных мікракантэкстах 
могуць выяўляцца бінарныя апазіцыі, хоць гэта і не з'яўляецца неабходнай 
умовай рэалізацыі каларонімамі аптычных сем. У дадзеным выпадку 
вызначаюцца наступныя апазіцыі: "сіні -  белы", "цёмны -  белы", "шэры -  
белы", "зялёны — белы". Апошнюю апазіцыю трэба лічыць умоўнай, бо ўласна 
лексема "белы" ў кантэксце адсутнічае, 3 іншага боку, яна лёгка ўзнаўляецца 
на падставе асацыятыўных сувязяў: "снежны -  белы".

Выдзяленне апазіцый дазваляе параўнаць успрыманне афарбаваных у 
пэўны колер аб'ектаў на адлегласці. Так, апазіцыі "сіні (ясна выдзяляецца) -  
белы" і "зялёны (рэзка выдзяляецца) -  белы" маюць у Коласа фактычна 
аднолькавую аптычную ўласцівасць. Тут можна гаварыць пра асаблівасці
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аўтарскага бачання колеру, бо, як сведчаць навуковыя дадзеныя, характар 
успрымання сіняга на белым і зялёнага на белым дыяметральна 
супрацьлеглыя: зялёны на белым выдзяляецца слаба [7].

"Цёмны" ("чорны") фон:
1. Постаці панурага манастыра І манэстырскага саду вырысоўваліся 

цёмнаю плямаю з перавітага снежным пылам мроку ("Пракурор").
2. ...Чуць-чуць выразаюцца з цемнаты чорныя фігуры алешын і старых 

дуплістых верб" ("Каля возера ўночы").
3, Непадалёку ад дарогі на балоце між хмызу цьмяна вырысоўваецца з 

мроку цёмны сілуэт стога ("Дрыгва").
4, Дзед Талаш і яго спадарожнікі... стаялі ў хмызняку, адкуль няясна 

вырысоўваўся з мроку чорны ком дзедавых будынкаў (Тамсама).
5 3 мроку вырысоуваліся... ‘спілованыя пні з белымі круглымі шапкамі 

(Тамсама).
6. Аконная рама з шыбамі цьмяна адлюстроўваецца на чорным і 

вільготным дворыку ("Балаховец"). .
Цёмны фон абазначаецца спалучэннем прыназоўніка "з" і адпаведнага 

люксоніма. Часцей за астатнія выкарыстоўваецца лексема "мрок". 
Непрадуктыўным пры абазначэнні фону можна лічыць спалучэнне 
прыназоўніка "на" з лкжсонімам. Кожны фон першапачаткова ўключае ў сябе 
сему лакатыўнасці (дзе? на чым?), якая пераважна рэалізуецца з дапамогай 
прыназоўнікаў ”у" і "на". Аднак у Коласа згаданая сема выяўляецца праз 
прыназоўнік "з".

Варта адзначыць аднатонны характар аптычнага ўздзеяння пры цёмным 
фоне. Тут у большасці выпадкаў не ўтвараюцца апазіцыі (выключэнне -  5-ты 
мікракантэкст). Слалучэннем дзвюх лексем са значэннем цемнаты 
перадаецца адмоўны эмацыянальны фон ("цёмны -  мрок", "чорны -  цемната", 
"чорны -  мрок" і г.д.). Істотную ролю пры вызначэнні аптычнай характарыстыкі 
адыгрываюць спалучэнні прыслоўяў і дзеясловаў, якія абазначаюць 
дадатковыя адценні (чуць-чуць выразацца з цемнаты; цьмяна вырысоўваецца 
з мроку; цьмяна адлюстроўвацца на чорным і г.д.).

Аптычнае ўздзеянне пры цёмным фоне можна назваць паверхневым, 
паколькі люксонім "успрымаецца ў адзінстве з фактурай прадмета" [8]. 
Адсутнасць бінарных апазіцый у дадзеным выпадку трэба лічыць 
індывідуальна-аўтарскімі асаблівасцямі аптычнай характарыстыкі. Бо пры 
аднатонавым выражэнні фону і аб'екта, які на ім адлюстроўваецца, якасць 
аптычнага ўздзеяння невысокая. "3 ко{іераў рознай белізны, -  сцвярджае 
Леанарда да Вінчы, -  той будзе найбольш чыстым, які акруглены найбольшай 
цемнатой, і, наадварот, тая цемната будзе здавацца найбольш змрочнай, якая 
будзе бачна на найбольш чыстай "белізне". Кожны колер лепш распазнаецца 
на сваёй супрацьлегласці" [9].

У плане аптычнага ўздзеяння пры цёмным фоне мэтазгодна вылучыць у 
асобную падгрупу спалучэнні люксонімаў, дзе характар рэалізацыі згаданых 
сем аб'ядноўваецца паняццем "ірадыяцыя". Ірадыяцыя -  гэта змяненне 
характарыстыкі аб'екта для ўспрымання пры ўздзеянні на яго святла або 
цемнаты. Паводле спецыфікі ўспрымання ірадыяцыя ў творах Коласа можа 
быць станоўчай і адмоўнай.

Ірадыяцыя станоўчая:
1. Скрозь цемрадзь прыветна свяціліся вокны сялянскіх хат чырвонымі і 

бледнаватымі плямкамі ("Малады дубок").
2. Поле, луг, гай і лес, на мінуту перад гэтым схаваныя ў цьме ночы, чуць- 

чуць ясней выступілі сваімі цёмнымі фігурамі ("Летняя ноч”).
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Ірадыяцыя адмоўная:
1. Ад таго, што сцены былі афарбованы напалавіну ў чорны колер, 

здавалася яшчэ цямней ("На ростанях").
Я к паказвае матэрыял, пры станоўчай ірадыяцыі вектар аптычнага 

ўздзеяння накіраваны ў бок святла, а пры адмоўнай -  наадварот, у бок 
цемнаты. У першым мікракантэксце лексема "скрозь" фактычна абазначае 
фон (скрозь цемрадзь -  на фоне цемрадзі), але адначасова паказвае на 
асаблівасці аптычнай характарыстыкі. Таму гэты прыназоўнік з'яўляецца, 
бадай, ключавым "несветлавым" словам. Адценні святла аўтар перадае праз 
увядзенне ў кантэкст двух каларонімаў, адзін з якіх мае няпоўную ступень 
светлавой насычанасці. Усё гэта выразна ілюструе характар ірадыяцыі.

У другім мікракантэксце спецыфіка аыражэння ірадыяцыі крыху іншая. Тут 
адсутнічаюць колеравыя лексемы. Прыслоўе "ясней" выконвае ў дадзеным 
выпадку полісемантычную функцыю. Яно можа лічыцца люксонімам і 
адначасова мець значэнне "выразней". Для выяўлення характару ірадыяцыі 
надзвычай важнай з'яўляецца сінтаксічная канструкцыя "на мінуту перад 
гэтым схаваная ў цьме ночы", прзсуппазіцыя якой фактычна выражае фон. 
Таму спалучэнне згаданай сінтаксічнай канструкцыі і лексемы "ясней" 
вызначае станоўчы характар ірадыяцыі.

Пры адмоўнай ірадыяцыі, як бачна, адсутнічаюць словы са значэннем 
святла. Спалучэнне ў кантэксце па сутнасці аднатонных калароніма і 
люксоніма ў адпаведным сінтаксічным афармленні паказвае на адмоўны 
характар ірадыяцыі. Такім чынам, аналіз дыстрыбуцыйных умоў з'яўляецца 
адным з галоўных элементаў пры вызначэнні тыпу ірадыяцыі.

Як бачна, аптычныя ўласцівасці колеравай і светлавой лексікі дастаткова 
выразна выяўляюцца ў творах Я.Коласа, Аднак гэтай няўласнай якасцю 
валодае адносна нязначная група лексем, у першую чаргу, люксонімы са 
значэннем "цемры".

Аналіз НЯК у творах Я.Коласа дазваляе меркаваць, што пісьменнік 
прадуктыўна выкарыстоўвае багаты выяўленчы патэнцыял каларонімаў і 
люксонімаў. Тэрмічная і аптычная характарыстыка гэтай лексікі служыць 
сродкам мастацкай дэталізацыі і выразнасці, узбагачае вобразнасць апісання. 
Таму даследаванне няўласных якасцяў колеру з'яўляецца адной з умоў 
адэкватнага ўспрымання мастацкага тэксту.
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5  U М М A R Y  
The article deals the littli explored ptoblem of the lexica! colouristics. The indirect 

qualities of colour in the artistic text are investigated. Attention is accented on the 
thermal and optical characteristics of the colour and light lexion, their figurative, ar
tistic potential in the works by Yakub Kolas.
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