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УДК 80.161.3 

КОЛЕРАВЫЯ ЭПІТЭТЫ Ў ЗБОРНІКУ “ВЯНОК” М. БАГДАНОВІЧА 

 

А.А. Магер, 11 «Б» клас 

Навуковы кіраўнік – Н.У. Магер, выкладчык 

Ліцэй Палескага дзяржаўнага ўніверсітэта 

 

Эпітэт – цэнтральнае паняцце паэзіі М.Багдановіча. Па гэтай прычыне эпітэт разумеецца як 

адна з дамінант творчасці - гэта патрабаванне не толькі мовы яго твораў, гэта яго эстэтычная ўста-

ноўка, мастацкае і жыццёвае правіла. Эмацыйная, заўсёды свая характарыстыка рэаліі рэчаіснасці 

ажыццяўляецца М.Багдановічам шматпланава. 

Якасны колеравы прыметнік  - адзін з разрадаў, які рэпрэзентуе эпітэт Багдановіча; ён утрым-

лівае інфармацыю пра аб’ектыўную, пачуццёва ўспрынятую прыкмету, яе вобразнае цэласнае 

ўяўленне. Гэта ўяўленне ўзбагачаецца аўтарскім сэнсам. Здольнасць звычайнага каляровага пры-

метніка пераходзіць у колеравы эпітэт тлумачыцца часта ўзбагачэннем яго семантыкі экс-

прэсіўнымі, стылістычнымі адценнямі значэння, незвычайным кантэкстным асяроддзем і г.д. Ад-

значым, што колеравы прыметнік у Багдановічавых тэкстах набывае важную асаблівасць: наданне 

аб’екту той ці іншай уласцівасці праводзіцца паэтам сітуатыўна і аказіянальна - адтуль нечаканы 

новы сэнс.  

Дадзеныя нашага даследавання паказваюць, што ў вершах М. Багдановіча невялікая разнастай-

насць колераў і іх адценняў. Пры гэтым найбольш часта аўтар ужывае халодныя фарбы, якіх у два 

разы больш, чым цёплых. М.Багдановіч у сваіх вершах выкарыстоўвае такія фарбы, як белы, 

жоўты, залаты, зялёны, сіні, срэбны, чорны, чырвоны, шэры. Асобае месца у паэзіі М. Багдановіча 

займае сіні колер. 

 
 

З 43 колераўжыванняў Багдановіч надае перавагу срэбнаму, залатому, сіняму і светламу адцен-

ням (24), якія дапамагаюць перадаць пачуццё свету, лёгкасці, радасці: 

Зіхацяць маёй кароны 

Залатыя рожкі, 

цёмным блескам адлівае… 

“Змяіны цар”[1, с.23] 

 

Навокал усё паветра 

У струнах сонца залатых. 

“Па-над белым пухам вішняў” [1, с.42] 

 

У іх русалкі заблуталі косы,- 

У цёмным небе – хараводы 

Сіняватых зорак, 

У цёмным небе свеціць месяц 

Залатым сярпом.. 
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“Змяіны цар” [1, с.23] 

 

… Быццам змей залаты зіхаціць, 

І стухае ў небе глухім. 

“С. Е. Палуяну” [1,  с.71] 

 

Ціха по мяккай траве 

Сінявокая ноч прахадзіла; 

“Ціха па мяккай траве” [1,  с.34] 

 

Ціха з заснуўшых палян, 

Плыў за гару і знікаў, 

Быццам дым сіняваты з кадзіла. 

“Ціха па мяккай траве” [1, с.34] 

 

Поле нікне ў срэбным тумане,  

Снег блішчыць, як халодная сталь, 

 І лятуць мае лёгкія сані, 

 Унашуся ў сінію даль. 

 “Зімовая дарога” [1, с. 39] 

 

Месяц … 

Цягне з возера срэбныя сеці. 

“Над возерам” [1, с.22] 

 

У іх русалкі заблуталі косы,- 

Рвуць і блутаюць срэбныя ніці. 

“Над возерам” [1, с.22] 

 

Уюцца змейкай срабрыстай дарожкі, 

Брызгі золата ў небе блішчаць, 

І маркотныя месяца рожкі 

Праз марозную мглу зіхацяць. 

“Зімовая дарога” [1,  с. 39] 

 

Вільготны месяц … 

рызай срэбнаю раздолле 

Снягоў сінеючых пакрыў. 

“Зімой” [1, с.40] 

 

Па-над белым пухам вішняў, 

Быццам сіні аганёк, 

Б’ецца, ўецца шпаркі, лёгкі 

Сінякрылы матылёк. 

“Па-над белым пухам вішняў” [1, с.42] 

 

Хутка ўжо зоркі звірнуць сіняватыя.. 

“Досі ўжо працы” [1, с.44] 

 

Ліхтарняў свет у сіняй вышыне.. 

“У Вільні” [1, с.64] 

  

Пры ўсёй разнастатнасці аўтарскіх эпітэтаў, прыведзеных вышэй, адзначым адну асаблівасць – 

практычна ўсе яны змяняюць сваё значэнне ў кантэксце.  

Эпітэты срэбны, залаты набываюць болыш шырокі і глыбокі змест. Па меркаванні многіх 

псіхілагаў, срэбны колер выяўляе імкненне да волі і спробу пераадолець усе абмежаванні. Сіні ко-

лер для многіх народаў сімвалізуе неба і вечнасць; лічыцца халодным, цёмным, бо бярэ пачатак з 
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чорнага, аднак стварае ўмовы для развагі над жыццём, кліча да пошукаў сэнсу. Жоўты  і залаты 

з’яўляюцца знакам духу, святасці, са старажытнасці ўспрымаюцца як застыўшае сонечнае святло, 

азначаюць мару, адвагу, дабро, радасць, юнацкасць. 

Як слушна заўважыў літаратуразнаўца В. Максімовіч, “…у Багдановіча няма багатай палітры 

святлаколернага спектра – яго слова гранічна дакладнае, выразнае і адначасна агульнае па сэнсе”. 

Рэчыўна-малюнкавы, пластычны свет набывае шматфункцыянальнае значэнне. Ён выступае ў 

якасці сімвалічнага адпаведніка лірычнай эмоцыі, пачуцця, настрою. 
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В современном обществе роль знаний и информации – решающая в управлении социумом. Ме-

диадискурс (или публицистический дискурс) представляет собой двуплановую структуру выраже-

ния лингвистических способов убеждения: эксплицитный – открытое убеждение, влияющее на 

разум адресата, и имплицитный, оказывающий влияние на подсознание читателя. Без преувеличе-

ния следует отметить, что сегодня все без исключения СМИ освещают драматическую проблему 

вспышки и распространения эпидемии коронавируса (COVID-19) во всем мире. 

Цель нашего исследования – выявить языковые особенности репрезентации фрейма «эпиде-

мия» в отечественных и зарубежных СМИ. 

В качестве объекта изучения выступает белорусскоязычный и франкоязычный медиадискурс. 

Предметом исследования являются языковые и ценностно-значимые суждения, отражающие 

фрейм «эпидемия/пандемия». В работе были использованы общенаучные методы анализа – ком-

плексный, сравнительный, эмпирический метод количественно-качественного контент-анализа 

материалов периодической печати. 

Термин «фрейм» в нашем исследовании понимается как объемный, многокомпонентный кон-

цепт, представляющий собой «пакет» информации, некоего знания о стереотипной ситуации [3, с. 

37]. 

Мы рассмотрели публикации наиболее популярного новостного интернет-портала «Белсат» и 

старейшего французского издания – «Le Figaro». Объем исследованного материала составил 75 

статей. Период случайной выборки статей – с января (появление первых сообщений об эпидемии в 

Китае) по март 2020 года (распространение эпидемии в других странах). 

Так, в информационных сообщениях, как правило, актуализируются следующие понятия, свя-

занные с эпидемией: 

– время и пространство (территория) распространения эпидемии: во франц. СМИ: «Dans une 

étude publiée le 9 février, portant sur 1 099 cas de malades hospitalisés en Chine pour une infection 

confirmée à coronavirus»; в бел. СМИ: «беларуска не можа выехаць з Саудаўскай Аравіі», «месяц 

дзяўчына правяла ў гэтай краіне, а цяпер захрасла ў яе сталіцы – горадзе Эр-Рыяд.»; 

– люди как объекты: во франц. СМИ: «les plus de 65 ans avaient six fois plus de risque que les 

patients plus jeunes de s’aggraver», «D’emblée, l’attention des médecins était ainsi attirée sur les 

seniors.»; в бел. СМИ: «Як паведамілі «Белсату» медсёстры РНПЦ псіхічнага здароўя ў Навінках, 

ад іх патрабуюць выкарыстоўваць па тры медычныя маскі за змену»; «Адарванымі ад дому за-

стаюцца тысячы людзей.»; 

– причины возникновения и распространения пандемии/эпидемии в мире: во франц. СМИ: «De 

l’Europe, où la pandémie progresse le plus rapidement, aux États-Unis, longtemps sceptiques, en passant 

par l’Afrique, la planète entière est en état d’alerte maximal face au nouveau coronavirus»; в бел. СМИ: 
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