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ЛЕКСІКА СА ЗНАЧЭННЕМ БЕЛАГА КОЛЕРУ Ў ПАЭМЕ ЯКУБА КОЛАСА «НОВАЯ ЗЯМЛЯ» 
 

Уводзіны. У канструяванні свету мастацкага твора надзвычай важную ролю адыгрывае падбор 
колераабазначэнняў, спецыфіка іх выкарыстання ў паэтычнай мове, бо характар функцыянавання лексікі 
са значэннем колеру звычайна адлюстроўвае самабытнасць стылю аўтара, яго творчую індывідуальнасць 
і непаўторнасць светабачання. Таму невыпадкова, што даследаванне каларатываў спрыяе выяўленню 
эстэтычных ідэалаў паэта, асэнсаванню спосабаў успрымання імі рэчаіснасці. 

Каларатывы, ужытыя Я. Коласам у паэме «Новая зямля», даюць магчымасць меркаваць пра 
мастацкі густ аўтара, яго псіхалагічны настрой, душэўныя перажыванні. 

Асноўная частка. У паэме «Новая зямля» бясспрэчную перавагу Якуб Колас аддае беламу колеру 
(48 словаўжыванняў). 

Як вядома, у індаеўрапейскай сімволіцы белы колер з’яўляецца ў першую чаргу сімвалам чысціні, 
гармоніі, традыцыі, законнасці, агульнапрынятасці. Гэта колер жыцця: мацярынскай сілы (малако), міру, веры, 
ачышчальнай вады [1, c. 26]. У славян белы колер заўсёды звязваўся таксама з Небам, якое давала святло. 

Лексіка з колеракодам белы мае ў кантэксце паэта станоўчую канатацыю, вызначаецца разна-
стайнасцю, але дамінуюць прыметнікі, што ўжываюцца ў ролі азначэння назвы колеру: Плылі, як гускі 
маладыя, / Чародкай белай над лугамі; З павязкай белай, даматканай; Над белым дахам, як карона, / Красуе 
комінак чырвоны; Абрусам белым стол засланы; На ніцях белай павуціны  прывозяць восень павучкі. 

Найбольш часта паэтам эстэтызуецца белы колер і яго адценні пры стварэнні пейзажаў, асабліва 
зімовых: І белаватаю смугою / Туман навіснуў над зямлёю; І толькі зоркі пабялелі;  Ды ўсё ж святлеюць 
даляў вочкі / І іх бялюткія сарочкі. 

Паўтарэнне ў кантэксце прыметніка белы павышае адчуванне ізаляванасці, дазваляе дакладна і тонка 
перадаць магію прыгажосці беларускай прыроды ў час панавання зімы, заварожвае, напаўняе душу 
спакоем, прадчуваннем здзяйснення чагосьці радаснага, доўгачаканага, патаемнага. Пакажам дзеля 
прыкладу: Маўчалі пад белай посцілкаю далі. Там, угары, дальш з-па-над Нёмна сяло глядзела зсіня-
цёмна;  Над ім стаяў дым белаваты;  І бель над далямі звісае... / Сняжынкі жвавыя гуляюць, / Садок  
і дворык засцілаюць / Бялюткім, чыстым палаценцам. 

Даследчыкі мяркуюць, што прыметнік белы ўтварыўся ад індаеўрапейскай асновы *bha ‘свяціць, 
блішчэць, ззяць’ пры дапамозе суфікса -1-. Гэты прыметнік мае этымалагічныя сувязі з многімі 
індаеўрапейскімі лексемамі (параўнаем: літ. balas, baltas ‘белы’, гоцк. bela ‘бледны’ і інш.). На беларускай 
глебе прыметнік белы не выявіў якіх-небудзь асаблівых зменаў. У мове старабеларускага пісьменства ён 
сустракаецца, галоўным чынам, «як абазначэнне адпаведнай колернай прыкметы прадмета або шэрсцевага 
покрыва жывёл» [2, c. 10].  

«Гістарычны слоўнік беларускай мовы» фіксуе прыметнік белы з 7 значэннямі: 1. Белы (пра колер); 
2. Светлавалосы, са светлай скурай, светлай масці або апярэння; 3. Ясны, празрысты, светлы; 4. Чысты, 
ачышчаны; 5. Бялізнавы, які адносіцца да бялізны; 6. Непастрыжаны ў манахі (або духавенства); 
7. Бязгрэшны.  

У паэме Я. Колас ужывае прыметнік белы толькі ў першасным значэнні: ‘які мае колер снегу, малака, 
процілеглы чорнаму’. У мове твора зафіксавана 26 ужыванняў каларатыва белы з падобным значэннем. 

У паэме «Новая зямля» знаходзім прыклады вытворных слоў ад прыметніка белы. Сярод іх формы 
субʼектыўнай ацэнкі прыметнікаў, назоўнікі, дзеясловы, прыслоўі. 

Разгледзім асаблівасці коласаўскага выкарыстання колеравага кода белы ў розных аспектах. 
Спачатку прааналізуем семантычную структуру кампазітаў-дэрыватаў ад прыметніка белы: 

1. Румяна-белая пампушка, / Чырвона зверху, сакаўная. 
2. Ёсць хараство ў гэтых зімах, / І ў мёртва-белых тых кілімах. 
Усе адзначаныя ў межах колеравага кода белы кампазіты паводле структуры можна падзяліць на 

дзве групы: 
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а) колеравыя, у якіх асноўнае значэнне — ядро — выражана каляронімамі (1.); 
б) умоўна-колеравыя, дзе перыферыя — факультатыўнае, дадатковае значэнне (2.). 
Колеравы код румяна-белы мае поўны колератон. Другая група кампазітаў у значнай ступені 

выяўляе асаблівасці індывідуальна-аўтарскага светаўспрымання. Перыферыя складанага колеравага кода 
мёртва-белы не рэалізуе непасрэдна колеравыя семы. Аднак, відавочна, уплывае на спецыфіку 
ўспрымання колеру. Гаворка ідзе пра ізаляванасць белага колеру, яго эстэтызацыю. 

Выпадкі эстэтызацыі белага колеру па-за «зімовым» кантэкстам адносна нешматлікія. 
Як паказвае аналіз, ізаляваны белы колер сапраўды выклікае аўтарскае захапленне. У зімовых 

пейзажах ізаляванасць выяўляецца дастаткова выразна праз ужыванне асобных «няколеравых» лексем 
або праз кантэкст увогуле. 

Лексема бялявы, што ўтварылася ад асновы прыметніка белы з дапамогай суфікса -яв-, 
сустракаецца адзін раз у паэме з першасным значэннем «не зусім белы, белаваты»: У завітушках дым 
бялявы / Нясе, як воблак кучаравы. 

Форма субʼектыўнай ацэнкі бялюткі ўтворана з дапамогай памяншальна-ласкальнага суфікса  
-ютк- ад асновы прыметніка белы, ужываецца чатыры разы ў паэме ў значэнні «вельмі белы»: Тут сыр, як 
першы снег, бялюткі. 

У паэме пашырэнне маюць прыметнікі, якія ўтвараюцца шляхам складання дзвюх асноў або 
складана-суфіксальным спосабам: густа-белы, мёртва-белы і інш. Ужыванне ў кантэксце дадзеных 
прыметнікаў перадае прыгажосць роднай прыроды: І шугнуў дождж палётам смелым, / Павіс абрусам 
густа-белым, Ёсць хараство і ў гэтых зімах, / І ў мёртва-белых тых кілімах, / Што віснуць — ззяюць 
хрусталямі… .  

У паэме таксама зафіксаваны назоўнік бель, што ўтварыўся нульсуфіксальным спосабам ад асновы 
прыметніка белы (сустракаецца тры разы у паэме са значэннем «яркі, чысты белы колер чаго-небудзь»):  
І ўсюды чыста, бель такая, / Што проста вочы адбірае. 

Для перадачы зрокавых карцін багатага свету фарбаў роднай прыроды ўжываюцца дзеясловы 
пабялець, бяліць. 

Дзеяслоў пабялець, што ўтварыўся ад бялець з дапамогай прэфікса па-, сустракаецца двойчы  
ў паэме са значэннямі: 1. Стаць, зрабіць белым, бялейшым. 2. Стаць, зрабіцца бледным, пабляднець:  
І толькі зоркі пабялелі, / У хаце дзверы зарыпелі. 

Лексема бяліць, што ўтварылася ад асновы прыметніка белы з дапамогай суфікса -і-, ужываецца 
адзін раз у паэме і мае значэнне «рабіць белым»: На шыбах беліць ён палотны, / Такі тужлівы і маркотны. 

Для перадачы прыгажосці зімовага лесу пісьменнік выкарыстоўвае дзеепрыметнік збялелы, 
утвораны з дапамогай суфікса -л- ад асновы дзеялова збялець. Дадзеную форму аўтар выкарыстоўвае для 
перадачы стану прыроды, а таксама з мэтай характарыстыкі ўнутранага стану асобы герояў. Лексема 
сустракаецца адзін раз і мае значэнне «які збялеў, стаў белым»: А лес, як добры той знаёмы, / Стаіць 
збялелы, нерухомы.  

Для больш дакладнага апісання зімовага пейзажа Якуб Колас выкарыстоўвае і прыслоўе бялютка, 
утворанае ад асновы прыметніка бялюткі з дапамогай суфікса -а-. Згаданая адзінка ўжываецца ў адным 
выпадку са значэннем «вельмі бела»: Куды ні глянь — усё бялютка!  

Заключэнне. Як мы бачым, мікраполе белага колеру вельмі разнастайнае. Пейзажныя замалёўкі 
Якуба Коласа набываюць асаблівую вобразнасць і маляўнічасць, калі ў тэксце ўжываюцца колеравыя 
спалучэнні. На наш погляд, лексіка са значэннем белага колеру ў значнай ступені дапамагае стварыць 
цэласную карціну аўтарскай задумы, дае магчымасць меркаваць пра спецыфіку колерабачання 
пісьменніка, пра ўплыў колеравых камбінацый на ўспрыманне твора чытачом. 
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