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Макалада немец тилиндеги колеронимдерге байкоо 
жүргүзүлүп, алардын семантикалык өзгөчөлүктөрү изил-
денген. Тил менен маданияттын бири-бири менен болгон 
байланышын изилдөөчү, этнолингвистикадагы түстөрдү 
классификациялоо маселеси анализденген.  

Негизги сөздөр: колеронимдер, түстөрдүн белгиле-
ниши, тил, маданият, коммуникация. 

В статье рассмотрены вопросы классификации 
немецких колеронимов и их семантические особенности. 
Были проанализированы проблемы колеронимов в этно-
лингвистике.  

Ключевые слова: колеронимы, цветообозначения,  
язык, культура, коммуникация. 

This article discussed classification of the German colo-
ronyms and their semantic features. Also the problems of 
ethnolinguistic  coloronyms was analyzed . 

Key words: coloronyms, color representation, language, 
culture, communication. 

Учурда чет тилдерин окуп үйрөнүү заман тала-
бы болуп жаткандыгы баарыбызга маалым. Жаңы 
доордун ийгиликтүү, алдыңкы, ишмер инсандары  
сөзсүз эки же андан көп чет тилин билиши шарт бо-
луп жатат. Мына ушундай чет тилинин маанилүү-
лүгү курчуган учурда, ошол тилдерди сапаттуу үйрө-
түү бизге окшогон чет тили мугалимдеринин негизги 
максаттарынан болууда. Чет тилдерин үйрөнүп жа-
тып, адам баласы лингвистикалык билимге гана ээ 
болбостон, ошол үйрөнүп жаткан тил жөнүндө, ошол 
тилде сүйлөгөн эл жөнүндө, ошол элдин маданияты, 
үрп-адаттары менен таанышууга кеңири мүмкүнчү-
лүк алат. Демек, ал адам өзүнүн рухий деңгээлин жо-
гору көтөрүү менен бирге, башка элдин маданиятын 
түшүнүп, сабырдуу боло баштайт. Тил маданиятты 
билдирүүнүн бирден бир жолу болуп саналат, б.а. 
«тил» жана «маданият» деген түшүнүктөр ар дайым 
бири-биринен көз каранды. Элдин табигый өзгөчө-
лүктөрү, маданияты, коомдогу жашоосу, тарыхы, ой-
жүгүртүүсү ошол элдин тили аркылуу берилет. 
Мына ушул тил менен маданияттын бири-бири ме-
нен болгон байланышын изилдөөчү, лингвистикада-
гы жаңы багыт бул – этнолингвистика. Биз сөз кы-
лып, изилдөөчү колеронимдер да  этнолингвисттер-
дин талаш-тартышын жаратуучу, учурдагы актуал-
дуу маселелердин бири болуп келүүдө. Анткени түс-
төрдүн белгилүү бир жалпы классификациясы али 

тактала элек. Колеронимдерге эзелтеден эле көңүл 
бурулуп келген. Мисал катары XVII кылымда, түс-
төрдүн психологиясына көңүл бурулуп, анын негиз-
дөөчүсү, немис элинин көрүнүктүү акын-жазуучусу 
И.В. Гёте болгондугун баса белгилей кетсек болот. 
Гёте өзүнүн «Түстөр жөнүндөгү окуу» деген эмге-
гинде, түстөр адамдын психологиялык абалы менен 
түздөн-түз байланышта болот деп тыянак чыгарган. 
Мына ушул тыянакка таянып, ал түстөрдү өзүнчө 
классификациялаган. Ал түстөрдү «оң таасирдеги» 
жана «терс таасирдеги» деп эки топко бөлгөн. Мунун 
биринчи тобуна сары, кызыл, кызыл-сары (оранже-
вый) түстөрүн, ал эми экинчисине көк, кызыл-көк, 
көк-кызыл түстөрдү киргизген. Анын ою боюнча би-
ринчи топтогу түстөр шамдагай, ачык, жандуу маа-
найды, ал эми экинчи топтогулар тынч эмес, жумшак 
жана зеригүү маанайды жаратат. Жашыл түстү  Гёте, 
ортодогу калыс түс катары караган. Өзүнүн «Түстөр 
жөнүндөгү окуу» деген эмгегинде Гёте түстөрдүн 
символикасындагы, маданий аралык айырмачылык-
тарга жана алардын психологиялык таасир берүү-
сүнө да токтолуп өткөн. Ар түрдүү түстө болгон, өтө 
ачык түстөрдү жактыргандарды ал «маданияты анча 
жогору эмес» деп баалаган. Кийимдердеги түстөрдүн 
баса белгиленишин да, ал ошол улуттун же адамдын 
мүнөзүнө байланыштырган. Жандуу, чыйрак, өтө ак-
тивдүү  улуттар күчтүү ачык түстөрдү тандашат де-
ген. Токтоо, сабырдуу адамдар кызыл-сары түстөрдү 
жактырышат деген тыянакка келген. Жазуучу адам-
дын кайсы түстү жактыргандыгына карап, анын көр-
көм жана психологиялык ой-жүгүртүүлөрүн анык-
таса болот деген.  

Улуу жазуучунун эмгектери азыркы ааламдаш-
тыруу шартында да өз актуалдуулугун жогото элек. 
Анткени визуалдык коммуникациянын эффективдүү-
лүгү ар түрдүү улуттун, ар башка элдин өзгөчөлүктө-
рүн жакындан таанып билүү тажрыйбасынан да көз 
каранды. Мына ошол маданият аралык визуалдык 
коммуникациянын негизги аспектилеринин бири бул 
– колеронимдердин семантикасы. Ар бир улут, ар 
бир өлкө өзүнө гана тийешелүү көз караш, өзгөчө-
лүктөрү менен айырмаланат. Бир өлкөдө демейде-
гиле көрүнүш болгон нерсе, экинчи бир өлкөдө тап-
такыр шартка туура келбеген иш аракет болушу мүм-
күн. Гёте айткандай, түстөр адамда өтө чоң эмоция-
ны пайда кыла алат. Демек түстөрдүн туура колдону-
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лушу, түшүндүрүлүшү коммуникациянын эффектив-
дүү болушуна түздөн-түз шарт түзөт. Түстөр боюнча 
түшүнүктөр түрдүү маданиятта түрдүүчө экендиги 
баарыбызга маалым. Мисал катары кээ бир түстөр-
дүн тигил же бул өлкөдө кандай символикалык маа-
ниге ээ экендигине токтоло кеткендигибиз туура бо-
лот го деген ойдобуз. Көпчүлүк мамлекеттерде ак 
түс – калыстыктын, тазалыктын, аруулуктун белгиси 
катары каралат. А бирок кээ бир өлкөлөрдө ак түс 
таптакыр башка маанини билдирет. Мисалы: Япо-
ния, Индия жана Кытайда ак түс өлүмдүн, кайгы ка-
панын белгиси. Ошондуктан бул өлкөдөгүлөр үчүн, 
биздин үйлөнүү тойлорубуздагы келиндердин үлпөт 
көйнөгүнүн ак түстө болушу өтө жат көрүнүш. Ин-
диялыктар үчүн сүйүүнүн жана жашоонун символун 
кызыл түс билдирсе, кытайлар үчүн бул түс бакытты 
билдирет. Ал эми Америка үчүн кызыл түс бул кор-
кунуч туудурган терроризмдин түсү. Египетте кызыл 
түс траурдун белгиси. Сары түс Кытайда байлык, ба-
кытты билдирсе, Америкада коркоктуктун, алсыз-
дыктын белгиси. Жашыл түс Америкада коопсуздук-
ту билдирсе, Францияда кылмышкерликти билдирет. 
Көгүш түс Японияда наадандыкты билдирсе, Египет-
те чындыкты, боорукерликти, Америкада эр жүрөк-
түктү билдирет. Ал эми кара түстү көпчүлүк мада-
ниятта жаман, кайгы капа, терс нерселер менен бай-
ланыштырса, Чыгышта бул түс үй-бүлөлүк бакытты  
билдирет. 

Өзүңүздөр байкагандай биз бул макалада коле-
ронимдерди формалдык жана семантикалык көз ка-
рашта салыштырууга аракет кылдык. Сандык жана 
сапаттык анализге таянып, немис тилиндеги  колеро-
нимдердин үч группасы аныкталды: симплекстер, де-
риваттар жана композиталар. Эң аз кездешүүчү груп-
па бул симплекстер. Анткени бул группага баштап-
кы, негизги түстөрдү билдирүүчү сөздөр гана кирген. 
Бул группа метономиялык түзүлүштөрдүн жардамы 
аркылуу гана толукталып турат. Көбүнчө затка тие-
шелүү түстөрдү билдирүүчү сөздөр ушул группанын 
негизги бөлүгүн түзөт. Дериваттардын ичинен эң 
продуктивдүүсү болуп -farben, -farbig суффикстери-
нин жардамы менен түзүлүүчү түрү эсептелет.  Бу-
лардын негизин ошол эле семантикалык байланыш-
тар түзөт да, бул типке да салыштыруунун элемент-
тери мүнөздүү. Бирок салыштырма композиттерден 
айырмаланып,  -farben, -farbig суффикстери бар дери-
ваттар конкреттүү бир түстү аташпайт. Биринчи 
конституент атаган салыштырма деңгээл сөзсүз түс-
тү көрсөтөт. -farben, -farbig суффикстери бар дери-

ваттарга салыштырма композиталар жана метоними-
калык түзүлүштөр конкуренттик форма боло алы-
шат. Эң чоң группа бул, татаал колеронимдердин 
группасы. Татаал колеронимдердин конституентте-
ринин өз ара байланышын карап көрүп, аларды неги-
зинен  сегиз түргө бөлсө болот: аддитивдик, аугмен-
тативдик, модификативдик, салыштырма, каузуал-
дык, темпоралдык жана финалдык. Бул типтердин 
бири биринен айырмасы конституенттердин байла-
ныштарынын түрдүүчө болушунда. Эң кеңири жай-
ылтылган болуп, салыштырма композиттер саналат. 
Бул биздин  түстөрдү  салыштырууда айлана чөйрө-
нү курчаган заттардын түстөрүнө байланыштырган-
дыгыбыз менен түшүндүрүлөт. Немис тилиндеги 
түстөрдү берүү системасы өтө кыймылдуу система, 
ал дайым өсүп-өнүгүп, өзгөрүп турат. 
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