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Pomarańcze i rewolucja czyli zmiany
W KATEGORYZACJI BARW PODSTAWOWYCH

Autorka postawiła sobie za cel analizę konceptualizacji barwy pomarańczowej 
w języku ukraińskim poprzez ustalenie prototypowej referencji koloru pomaranüevyj 
oraz procesów kształtowania się symbolicznego znaczenia wyrazu. Bezpośrednim im
pulsem do podjęcia tego tematu były wydarzenia polityczne na Ukrainie, określane 
mianem pomarańczowej rewolucji (listopad-grudzień 2004). Podstawę materiałową ba
dań stanowią dane ze słowników, z Internetu oraz dane uzyskane w drodze ekspery
mentu skojarzeniowego, przeprowadzonego z uczestnikami wieców we Lwowie, Kijo
wie i Charkowie.

O ile do końca 2004 roku centrum kategorii nazw koloru pomarańczowego tworzyły 
w języku ukraińskim nazwy iovtogar’aüyj i orantevyj, to już z początkiem 2005 roku 
nazwy te trafiły na peryferie, ustępując miejsca nowej podstawie nominacji — przy
miotnikowi pomaranćevyj, używanemu w funkcjach określenia (np. Pomarańczowe 
wiece) oraz samodzielnego podmiotu (np. Pomarańczowi świętują). Wyniki ekspery
mentu skojarzeniowego wskazują na owoc pomarańczy jako prototypowy referent. Za
razem w wyniku dokonujących się przemian politycznych powstała nowa jednostka 
nominalna — pomaranceva revolucija, zaś znaczenie symboliczne zyskało waloryza
cję ambiwalentną, dla uczestników wieców — pozytywną, dla przeciwników przemian, 
zwłaszcza z Charkowa — negatywną. Potwierdza to tezę A. Wierzbickiej, że znaczenia 
nazw barw, które są artefaktami kulturowymi, mogą łatwo ulegać zmianom, które w tym 
przypadku polegają na symbolicznym „zaangażowaniu” barwy w sferze politycznej.

Rozwój lingwistyki w ostatnich latach świadczy o ciągłym wzroście zaintere
sowania problematyką związku pomiędzy językiem a ludzkim poznaniem. Jednak 
w badaniach kognitywistycznych większość wniosków opiera się na językowej 
intuicji badacza i chociaż introspekcja lingwistyczna bez wątpienia jest cenną me
todą badawczą pozwalającą otrzymywać interesujące wyniki (co więcej, użycie
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każdej metody nie jest wolne od świadomego lub nieświadomego aktu introspek- 
cji), nauka wymaga również dowodów empirycznych. Jak pisze Taimy (2003: 5) 
introspekcja, podobnie jak każda inna metoda naukowa, powinna liczyć się z wy
mogiem precyzji, a wyniki otrzymane metodą introspekcji lingwistycznej powinny 
odpowiadać wynikom otrzymanym za pomocą badań eksperymentalnych, mię
dzy innymi psycholingwistycznych. Takie przeniesienie metodologii psycholin- 
gwistycznej na teren lingwistyki kognitywnej nie powinno budzić kontrowersji. 
Wszak podział językoznawstwa na poszczególne dziedziny prowadzi do sztucz
nych ograniczeń w procesie poznania naukowego.

Jak ustalić wyraźną granicę między lingwistyką kognitywną a etnopsycholin- 
gwistyką czy językoznawstwem kulturowym, etnolingwistyką czy etnopsycholin- 
gwistyką? I czy zawsze istnieje konieczność lub nawet możliwość takiego roz
graniczenia? Współczesna tendencja do integracji poszczególnych dziedzin nauki 
już udowodniła swą zasadność, podczas gdy rozczłonkowanie wiedzy (zwłaszcza 
w przypadku, gdy mówimy o języku i poznaniu) sprawia, że zapominamy o tym, 
że obiekt badania w rzeczywistości jest skomplikowaną i niepodzielną jednością, 
a granice, które wytycza badacz, są tylko naukową abstrakcją. Badania nad na
zewnictwem barw są terenem, na którym krzyżują się zainteresowania lingwistów 
zajmujących się wspomnianymi dyscyplinami (psycholingwistyką, etnopsycholin- 
gwistyką, lingwistyką kognitywną itd.) i gdzie wytyczenie wyraźnych i sztyw
nych linii demarkacyjnych tylko ogranicza możliwości badacza (Berlin, Kay 1969; 
Frumkina 1984; Vasileviö 1987; Belov 1988, Zalevskaja 1988; Wierzbicka 1999; 
Tokarski 2004; Waszakowa 2000, 2003 i inni)].

Krystyna Waszakowa wyróżnia kilka ujęć w ustalaniu znaczeń podstawo
wych nazw barw: 1) ich definiowanie wyłącznie za pomocą definicji ostensywnej; 
2) identyfikacja danej podstawowej barwy z przedmiotem o tym kolorze meto
dami stosowanymi w psychologii eksperymentalnej; 3) określanie znaczenia pod
stawowych nazw barw poprzez odwołanie się do świadomości rodzimych użyt
kowników języka, lecz nie na drodze eksperymentu (Waszakowa 2000a: 21). Zda
niem autorki „nie idzie tu też o indywidualne skojarzenia (choć jest to możliwe) 
nazw barw z jakimiś obiektami, ale z takimi obiektami, które są typowymi nosi
cielami danej barwy” (Waszakowa 2000a: 21). Wyodrębnienie obiektów, które są 
typowymi nosicielami danej barwy, może być dokonane na drodze eksperymentu 
psycholingwistycznego (nie psychologicznego), czyli poprzez bezpośrednie bada
nie językowej świadomości mówiących. Nie chodzi o znany eksperyment, w któ
rym respondentom rozdaje się zbiór kolorów i zestaw nazw barw, co pozwala na 
zbadanie denotacji nazw barw lub pomaga w ich klasyfikacji (Vasilevic 1987: 56 
i inni; Frumkina 1984: 32-107; 107-139). Jako metodologię badań konceptualiza
cji nazw barw proponujemy metodę eksperymentu skojarzeniowego (ES) a następ
nie interpretację otrzymanych rezultatów.
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Jeszcze w 1988 roku Aleksandra Zalevskaja pisała, że „nastąpił czas przejścia 
od badań opisowych do eksplikacji ustalonych faktów przez odwoływanie się do 
specyfiki procesów kategoryzacji otaczającego nas świata, oddziaływania na sie
bie wiedzy językowej i encyklopedycznej wypracowanych w społeczeństwie norm 
i wartości oraz emocjonalnego doświadczenia jednostki” i tylko pod takim wa
runkiem „analiza narodowo-kulturowej specyfiki werbalnych skojarzeń przestanie 
być celem samym w sobie” (Zalevskaja 1988: 48).

Leksem zdolny jest do aktualizacji całej sumy konceptualnych wyobrażeń 
w świadomości mówiącego dopuszczalnej przez reguły danego języka oraz po
zwala aktualizować skomplikowany system ocen i towarzyszących mu emocji. 
Zjawisko to uwarunkowane jest obecnością „licznych współrzędnych i podrzęd
nych, uświadomionych i nieuświadomionych powiązań między poszczególnymi 
jednostkami językowymi i związanych z nimi struktur konceptualnych” (Dobro- 
vol’skij, Karaulov, 1993: 5) w zasobach leksykalnych użytkownika języka. W ten 
sposób powiązania skojarzeniowe między wyrazami nie są przypadkowe: determi
nuje je cała poznawcza działalność człowieka, co z kolei pozwala na rekonstruk
cję budowy i treści cech analizowanego odcinka konceptualnego obrazu świata 
na podstawie otrzymanych od respondentów odpowiedzi. A nawet więcej: wyniki 
otrzymane w trakcie eksperymentu skojarzeniowego odpowiadają wymogom rele- 
wancji psychologicznej, o której pisał Alan Cienki [Cienki 1996].

Z drugiej strony, badacz nie powinien ograniczać się tylko do wyników ekspe
rymentu skojarzeniowego. Aby otrzymać rezultaty, które odzwierciedlają realnie 
istniejącą w świadomości nosiciela języka złożoną jedność, oznaczoną odpowied
nią jednostką językową, konieczne jest wykorzystanie danych pochodzących z róż
nych źródeł. Według Jerzego Bartmińskiego analiza lingwistyczna powinna opie
rać się na danych trzech typów: pochodzących z systemu języka, ankiet i tekstów, 
które „muszą być weryfikowane na gruncie własnej intuicji językowej badacza” 
(Bartmiński 1988: 66). Na podstawie danych z różnych źródeł otrzymujemy za 
każdym razem nieco inny obraz, w którym jednak obecny jest powtarzający się 
zestaw cech. To, że w ankietach (a w prezentowanych badaniach — w wynikach 
eksperymentu skojarzeniowego) i tekstach czasami ujawniają się cechy rzadkie, 
a nawet okazjonalne, nie oznacza wcale, że są to cechy przypadkowe:

„Po pierwsze, cechy jednostkowe mogą tworzyć niejawną kategorię i na przykład odnosić 
się do jakiegoś jednego aspektu przedmiotu (pochodzenie, wygląd, budowa itp.); po drugie, po
szczególne pozornie przypadkowe cechy mogą być cechami pochodnymi od innych, uznanych za 
podstawowe, a więc mieć wewnętrzną motywację, tłumaczyć się bądź w kontekście językowym, 
bądź kulturowym, bądź wreszcie na tle przyjętych strategii komunikacyjnych i konwencji stylowo- 
gatunkowych... Wszystkie także jednorazowo poświadczane cechy brane łącznie dają podstawę do 
odtworzenia fasetowej struktury wyobrażenia przedmiotu... ” (Bartmiński 1988: 67)



298 Svetlana Martinek

Podstawą materiałową badań są dane słownikowe (zaczerpnięte ze słowników 
języka ukraińskiego, frekwencyjnych, etymologicznych i synonimów); rezultaty 
poszukiwań w Internecie oraz dane pochodzące z eksperymentu skojarzeniowego. 
Eksperyment ten został przeprowadzony w kilku etapach w różnych regionach 
Ukrainy: z uczestnikami wieców we Lwowie1 (od 24 listopada do 2 grudnia i od 
6 do 10 grudnia 2004 r.), w Kijowie (5 grudnia 2004 roku), oraz w Charkowie (od 
3 do 20 grudnia 2004 roku), w których udział wzięli przeważnie studenci. Biorąc 
pod uwagę okoliczności, uczestnikom eksperymentu we Lwowie i Kijowie pro
ponowano tylko jeden bodziec — ‘pomarancevyj’. W Charkowie uczestnikom za
proponowano listę bodźców, która zawierała nazwy kolorów bazowych, ponieważ 
nazwa koloru pomarancevyj prawdopodobnie odbierana jest przez mieszkańców 
Ukrainy wschodniej jako nazwa nieco egzotyczna, zaś bardziej rozpowszechniony 
jest wyraz ‘oranzevyj’.

1 Korzystając z okazji pragnę podziękować Galinie Galas’ i Marjanie Slusar, które pomogły 
mi przeprowadzić eksperyment we Lwowie oraz profesor Elenie I. Goroszko, która przeprowadziła 
ten eksperyment w Charkowie.

Celem eksperymentu było ustalenie prototypowej referencji nazwy koloru po
marancevyj oraz procesów, które zachodzą w konceptualnych strukturach świado
mości dochodzących do głosu podczas kształtowania się symbolicznego znaczenia 
wyrazu.

Badania nad kolorem pomarańczowym od razu komplikuje problem z ustale
niem jej „statusu”. Jeszcze w 1969 roku Berlin i Kay określili kryteria zaliczenia 
danego koloru do kategorii kolorów bazowych (Berlin, Kay 1969), na które skła
dają się a) brak semantycznego przyporządkowania innej nazwie barwy; b) pro
stota morfologiczna; c) szeroki zakres łączliwości; d) wyrazistość psychologiczna 
(cyt. za Tokarski 2004: 19). Waszakowa uściśla niektóre z przytoczonych para
metrów, wskazując że „nazwy barw podstawowych w porównaniu z niepodstawo- 
wymi są częściej używane, szybciej i trwale zapamiętywane, a także łatwo koja
rzone z naturalnymi „obiektami-modelami”, do których są odnoszone” (Wasza
kowa 2000a, 18-19).

Kryterium częstotliwości w ustaleniu tego, czy dany kolor zalicza się do ka
tegorii bazowych, wydaje się szczególnie istotne, ponieważ częstotliwość wystę
powania nazwy koloru może między innymi być rozpatrywana jako świadectwo 
ważności tego koloru dla nosicieli określonego języka i kultury. Porównując czę
stotliwość występowania w języku różnych nazw kolorów nie sposób nie zwrócić 
uwagi na ich stopniowalny charakter. W języku ukraińskim nazwy kolorów tworzą 
skalę (tu i dalej przytaczam dane CSSUChP), na której na pierwszym poziomie 
znajdują się kolory achromatyczne ćornyj 310 oraz bilyj 282, następnie podsta
wowe kolory chromatyczne zelenyj 118, cervonyj 116, synij 114 oraz mieszany 
achromatyczny siryj 114; kolejnym ważnym dla nosicieli języka ukraińskiego jest 
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kolor oznaczony synonimami blakytnyj 31 i golubyj 30, oraz zovtyj 50 i dalej, z od
powiednio malejącą częstotliwością: rozevyj 36, fioletovyj 10 oraz kolor oznaczony 
synonimami zovtogarjacyj 6 i oranzevyj 4. W języku rosyjskim największa często
tliwość cechuje również kolory achromatyczne: ćernyj 473 i belyj 471, następnie 
idzie przymiotnik krasnyj 371, a dalej: zelenyj 216, sinij 180, goluboj 137, seryj 
116, zeltyj 109, rozovyj 49, koricnevyj 23, fioletovyj 22, oranzevyj 15 (Zasorina 
1977). W amerykańskim wariancie języka angielskiego według Kućery i Francis 
nazwy kolorów w zależności od częstotliwości używania występują w następującej 
kolejności: black, white, red, brown, blue, green, grey, yellow, pink, orange, purple 
(cyt. za: Taylor 2001: 30).

W ten sposób używana przez lingwistów kategoria „koloru bazowego” ma 
prawdopodobnie strukturę typową dla każdej kategorii, co oznacza, że w danej 
kategorii można wyodrębnić centrum i peryferie (por. Tokarski 2004: 134—135 
o prymamych barwach chromatycznych i barwach „drugiego planu”). W oparciu 
o dane frekwencyjne tej czy innej nazwy barwy możemy określić centralne i pery
feryjne kolory bazowe dla danego języka. Pośrednim dowodem na to jest również 
fakt, że takie kolory, jak brązowy, różowy, pomarańczowy i fioletowy znacznie rza
dziej trafiają na warsztat badaczy (wyjątkiem będą tu prace A. Wierzbickiej, 1999, 
R. Tokarskiego, 2004 i kilka innych).

Innym kryterium ustalenia „statusu” barwy jest jej związek z referentem pro
totypowym. Jak pisze K. Waszakowa, „za podstawowe nazwy barw uznaje się 
leksemy pozostające w najwyraźniejszej relacji wobec wzorców prototypowych 
w grupie nazw barw, które z tymi prototypami dają się powiązać” (Waszakowa 
2000a: 18; por. także Kustowa, Rachilina 2003: 23). W innym wypadku kolor nie 
zalicza się do kategorii bazowych. Rachilina (1995) uważa, że koricnevyj jako ko
lor nienaturalny, czyli tylko jako kolor farby, którą mogą być pomalowane stwo
rzone przez człowieka obiekty (artefakty), nie zalicza się do bazowych kolorów 
w języku rosyjskim (o tym Waszakowa 2000, 19). Wydaje się, że bezpośrednie 
badanie świadomości nosicieli języka może pomóc w otrzymaniu odpowiedzi na 
to pytanie. Reakcje skojarzeniowe otrzymane w odpowiedzi na bodziec,— na
zwy kolorów — pozwalają stwierdzić, że różne nazwy kolorów charakteryzują 
się różnym stopniem powiązań z referentami prototypowymi. Na przykład w ję
zyku rosyjskim bodziec oranzevyj ‘pomarańczowy’ wywołuje reakcje eksplikujące 
dwie referencje, z których jedna wyraźnie dominuje: apelsin ‘pomarańcza’ 26,7%, 
frukt ‘owoc’ 1% i solnce ‘słońce’ 4% (RAS 1: 412). Bodziec koricnevyj ‘brązowy’ 
(ros.) wywołuje szereg reakcji, które rzeczywiście są nazwami artefaktów: dom 
‘dom’, krem ‘krem’ 3,9%;, pidzak ‘marynarka’, Sokolad ‘czekolada’ 2,9%; boti- 
nok ‘but’, diplomat ‘skórzana teczka’, plaść ‘płaszcz’, portfel ‘tornister’, ćemodan 
‘walizka’ 1,9%; beret ‘beret’, galstuk ‘krawat’, divan ‘wersalka’, karandas ‘ołó
wek’, kost’um ‘garnitur’, plastelin ‘plastelina’, poi ‘podłoga’, pojas ‘pas’, sviter 
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‘sweter’, Sar ‘kula’, Sarf ‘szalik’, jośćik ‘skrzynia’ i inne — po 1%. Jednak część 
reakcji stanowią obiekty naturalnego pochodzenia i wyodrębnić wśród nich można 
prototypowy dla danego koloru referent: medved’ ‘niedźwiedź’ 3,9%; pes ‘pies’ 
2,9%; zemla ‘ziemia’ 1,9%; grib ‘grzyb’, derevo ‘drzewo’, der'mo ‘gówno’, zagar 
‘opalenizna’ 1% i inne. [RAS 1: 269-270]. Podsumowując można powiedzieć, że 
kategoria koloru bazowego, podobnie jak każda inna kategoria, posiada centrum 
i peryferie, a jej granica jest rozmyta.

Rozpatrzmy specyfikę konceptualizacji barwy pomarańczowej w języku ukra
ińskim. Jak wskazuje A. Wierzbicka, bez względu na to, że recepcja barw jest 
jednakowa u wszystkich ludzi „konceptualizacja barw jest różna w różnych kul
turach, chociaż istnieją także pewne uderzające podobieństwa” (Wierzbicka 1999: 
411). Co więcej, jak zauważa K. Waszakowa, nie tylko „fizyczne spektrum ko
lorów nie jest dzielone w ten sam sposób w różnych językach; odmiennie też są 
eksponowane poszczególne jego fragmenty” (Waszakowa 2000a: 17). W języku 
ukraińskim dla oznaczenia ‘pomarańczowego’ istnieje cały szereg synonimów; 
jako dominanta tego szeregu w słowniku synonimów podany jest wyraz oranzevyj 
‘źovtyj iz cervonuvatym vidtinkom’ [żółty z czerwonawym odcieniem], następ
nie idą zovtogarjacyj, pomarancevyj, apel’synovyj i pomerancevyj z kwalifikato
rem ‘rzadko’ (SSUM 2: 78). Jednak w słowniku (SUM 5: 737) przymiotnik oran
zevyj definiowany jest poprzez inny przymiotnik ‘takyj samyj jak zovtogarjaćyj’, 
który z kolei określa się jako: ‘zovtyj z cervonuvatym vidtinkom, jakyj maje kolir 
apel’syna, morkvy; oranzevyj’ [żółty z czerwonawym odcieniem, który ma kolor 
pomarańczy, marchewki; pomarańczowy] (SUM 2: 541). Te wątpliwości w ustale
niu dominanty danego szeregu w różnych słownikach wynikają prawdopodobnie 
z etymologii danych nazw barw, z których oranzevyj, mimo francuskiego pocho
dzenia jest w potocznej świadomości językowej uznany za zapożyczenie z języka 
rosyjskiego, natomiast zovtogarjacyj' odbierany jest jako ukraiński, chociaż słow
nik etymologiczny języka ukraińskiego zawiera przypuszczenie, że jest to kalka, 
czyli dosłowne tłumaczenie polskich nazw żółtogorący, gorącożółty (ESUM, 2: 
204). Inne barwy w tym szeregu synonimów mają następujące definicje: poma- 
rancevyj ‘jakyj maje kolir Skirki pomaranći; oranzevo-cervonyj’ [jak kolor skórki 
pomarańczy; pomarańczowo-czerwony] (SUM 7: 113), pomerancevyj ‘oranzevo- 
cervonyj, kol’oru styglogo pomerancja’ [pomarańczowo-czerwony, koloru dojrza
łej pomarańczy] (SUM 7: 116), w znaczeniu wyrazu apel’synovyj znaczenie barwy 
w ogóle nie jest odnotowane (por. SUM 1: 54). W ten sposób pomarancevyj różni 
się od oranzevogo i zovtogar’acogo tak jak ‘pomarańczowo-czerwony’ od ‘żółtego 
z czerwonawym odcieniem’.

Ponieważ, jak pisze Taylor, „kategorie barw mają swoje centrum i peryferie” 
(Taylor 2001, 37), można stwierdzić, że do niedawna centrum danej kategorii two
rzyły nazwy kolorów źovtogar’aćyj i oranzevyj, których znaczenie definiowane 
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było jako ‘żółty z czerwonawym odcieniem’. Dominującą pozycję tych barw po
twierdza również ich frekwencja. Jak już było powiedziane, ukraiński słownik fre- 
kwencyjny z 1981 roku podaje następujące dane zovtogarjacyj- 6; oranzevyj — 4 
(ĆSSUChP 1: 771), natomiast wyrazy apel’synovyj, pomarancevyj ipomerancevyj 
nie zostały odnotowane.

Niedawne wydarzenia polityczne doprowadziły do gwałtownych zmian w czę
stotliwości użycia przymiotników nazw kolorów tego szeregu. Poszukiwania na 
serwerze http://google.com, przeprowadzone 30 stycznia 2005 roku, ujawniły 5880 
przypadków użycia wyrazu oranzevyj, 3890 — wyrazu zovtogar’acyj, 474 — 
apel’synovyj2 oraz 42400(1) — wyrazu pomarancevyj. Jeszcze bardziej wyrazi
stym przykładem jest łączliwość badanych przymiotników z wyrazem revolucija: 
połączenie oranzeva revolucija występowało 412 razy, zovtogarjaca revolucija 
— 158 razy, apel’synova revolucija — 53, natomiast pomaranćeva revolucija — 
48000 (!) razy. Jaka jest więc przyczyna tej preferencji dla wyrazu pomaranće- 
vyj? Prawdopodobnie ma na to wpływ kilka czynników. Z jednej strony powodem 
rezygnacji z wyrazu oranzevyj jest jego podobieństwo do odpowiedniej rosyjskiej 
nazwy koloru oranzevyj (por. z odnotowaną przez Galinę Javorską podobną ten
dencją do preferowania zapożyczonego z języka polskiego przymiotnika blakytnyj 
w porównaniu z rdzennie ukraińskim wyrazem golubyj, który brzmi tak samo jak 
odpowiednia rosyjska nazwa tego koloru (Javorska 2000: 36-37). Tu niewątpli
wie ujawnia się wpływ określonego punktu widzenia, rozumianego jako „czynnik 
podmiotowo-kulturowy, decydujący o sposobie mówienia o przedmiocie, w tym 
m.in. o kategoryzacji przedmiotu, o wyborze podstawy onomazjologicznej przy 
tworzeniu jego nazwy” (Bartmiński 2004: 105). Z drugiej strony, jak słusznie 
zauważa K. Waszakowa, „podstawowe nazwy barw nie są semantycznie podpo
rządkowane innej nazwie barwy” (Waszakowa 2000a: 18-19), a więc nie ma nic 
dziwnego w tym, że ze wzrostem ważności danego koloru w świadomości nosi
cieli języka jednostka nominacji zovtogarjatyj, odsyłająca do innej nazwy koloru, 
ustępuje miejsca innej jednostce, wyrażającej znaczenie danego koloru stosun
kowo niezależnie. Poza tym wyraz zovtogarjacyj posiada skomplikowaną struk
turę morfologiczną, która zapewne utrudnia proces jego substantywizacji. Mimo 
przypadków użycia tego wyrazu w różnych funkcjach wyraz zovtogar’acyj naj
częściej występuje w funkcji atrybutywnej: U spravznjomu deficyti zovtogarjaci 
salyky iz symvolikoju Viktora Jusćenka. [Jest prawdziwy deficyt na pomarańczowe 
szaliki z symboliką Wiktora Juszczenki]; Żovtogarjaći kol’ory polityćnoji oseni. 
[Pomarańczowe kolory politycznej jesieni.]; Na plosći zibralosja blyz’ko 100 ty- 
sjać ludej, jaki trymajut’ zovtogarjaći povitrjani kul’ky. [Na placu się zebrało około 

2 Odnotowywane są wszystkie przypadki użycia danych wyrazów niezależnie od aktualizowa
nego przez kontekst znaczenia.

http://google.com


302 Svetlana Martinek

100 tysięcy ludzi, którzy trzymają pomarańczowe balony]; Zovtogarjaci dni Ukra- 
jini napevno perekonaly navit’ najpećalniSogo tvorcja-samitnyka. [Pomarańczowe 
dni Ukrainy na pewno przekonały nawet najbardziej ponurego twórcę-samotnika.]; 
Zovtogarjaca revolucija v Ukrajini prynesla novoricnu modu na zovtogarjaci ja- 
lynky. [Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie przyniosła sylwestrową modę na po
marańczowe choinki.]; U tym golovne —postały Ukrajinoju zovtogarjaci źupany. 
[I to najważniejsze — odrodziły się na Ukrainie pomarańczowe żupany]; Vsi zo
vtogarjaci, jak zovtogarjaci — a vony śće j Zeleni... [Wszyscy pomarańczowi są 
normalni, ale ci na dodatek są jeszcze Zieleni...]; 28 chvylyna: „zovtogarjaci” 
led’ ne zrivn’aly rachunok. [28 minuta: „pomarańczowi” omal nie wyrównali wy
niku] Razom iz bilo-blakytnymy na Majdani buły i zovtogarjaci. [Razem z biało- 
niebieskimi na Majdanie byli również pomarańczowi] i inne.

Przymiotnik pomarancevyj jest wyrazem pochodnym od rzeczownika poma- 
ranća, który zapożyczono prawdopodobnie za polskim i częściowo niemieckim 
pośrednictwem z języka włoskiego (patrz ESUM 4: 508) i który nie posiada po
dobnie brzmiącego odpowiednika w języku rosyjskim. Stosunkowo prosta struk
tura morfologiczna ułatwia proces substantywizacji tego przymiotnika, przy czym 
możliwe jest prześledzenie kolejnych etapów tego procesu, gdy przymiotnik uży
wany jest w różnych funkcjach: jako określenie, jako samodzielny podmiot — 
najpierw w „cudzysłowie”, a później już bez niego (patrz również przytoczone 
powyżej przykłady z wyrazem zovtogar’acyj):

U Bilorusi zatrymujut’ ćerez pomarancevi strićky. [Na Białorusi zatrzymują z powodu poma
rańczowych wstążek]; A śće pomarancevi firanky na viknach i kabinkach dla golosuvann'a, po
marancevi skatertyny... [A jeszcze pomarańczowe zasłony na oknach i kabinach do głosowania, 
pomarańczowe obrusy... ]; V Zaporiźźi protjagom vychidnych tryvaly pomaranćevi mitingy. [Na 
Zaporożu w ciągu weekendu trwały pomarańczowe wiece]; Pomaranćevi rodzynky Novogo roku. 
[Pomarańczowe rodzynki Nowego Roku]; Polśća i pomarancevi ukrajinci. [Polska i pomarańczowi 
Ukraińcy]; Na Majdani znovu zibralys’a ,,pomarancevi". [Na Majdanie znów zebrali się „poma
rańczowi”]; Vźe tyźden’ pomarancevi zi vsijeji Ukrajiny zyvut' u nametovych mistećkach u Kyjevi. 
[Już przez tydzień pomarańczowi z całej Ukrainy mieszkają w namiotowym miasteczku w Kijowie]; 
Pomarancevi svjatkujut’ peremogu. [Pomarańczowi świętują zwycięstwo] i inne.

W związku z tym, że odnotowano gwałtowny wzrost częstotliwości użycia na
zwy koloru pomarancevyj, można przypuścić, że w rozpatrywanym szeregu sy- 
nonimicznym dochodzi do „zmiany ról” i dany wyraz staje się dominantą całego 
szeregu; a ponieważ barwa pomarańczowy ma charakter mieszany i zajmuje po
zycję pośrednią między czerwoną a żółtą [por. Tokarski 2004: 136], zjawisko to 
pozwala założyć, że w określonych granicach dochodzi do przesunięcia centrum 
danej kategorii w kierunku od koloru żółtego do czerwonego (patrz przytoczone 
wyżej definicje słownikowe dla wyrazów: oranzevyj, zovtogar’aćyj i pomarance
vyj)-
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Krystyna Waszakowa pisze, że „aby opisać zakres odniesień pola semantycz
nego podstawowych nazw barw do innych pól znaczeniowych (zwłaszcza pola 
nazw cech przedmiotów fizycznych), w każdym z badanych języków należy naj
pierw ustalić klasy nazw oznaczających zjawiska i przedmioty, do których są odno
szone podstawowe nazwy barw w ich znaczeniach nieprzenośnych” (Waszakowa 
2003b: 60). Jeżeli, jak słusznie zauważyły G. Kustowa i J. Rachilina, „istotną wła
ściwością obiektów naturalnych „przydatnych” do określenia prototypu barwy jest 
właśnie występowanie kojarzącej się z nimi w sposób stabilny części spektrum” 
(Kustowa, Rachilina 2003: 23), to nazwy tych obiektów powinny pojawiać się 
w procesie eksperymentu skojarzeniowego jako reakcja na odpowiedni bodziec. 
Jednocześnie, jak sądzi Tokarski, „argumentacja prototypu powinna koncentrować 
się przede wszystkim na wartości ogniskowej danej nazwy podstawowej nazwy 
barwy, a nie na dwóch biegunach jej odcieni” (Tokarski 2004: 119). Waszakowa 
podziela ten punkt widzenia twierdząc, że „referencję prototypową danej nazwy 
barwy wyznaczają najbardziej typowe, naturalne, najszerzej występujące odniesie
nia tej barwy, tj. pewne typy rzeczy, najlepsze przykłady, wzorce, jakie nazwa ta 
przywołuje w świadomości mówiących” (Waszakowa 2000a: 22). Co więcej wśród 
„melanży, dla których w większości wypadków nie można wskazać referencji pro
totypowej”, autorka wskazuje na pomarańczowy (Waszakowa 2000a: 23-24). Jed
nocześnie, jak pisze Tokarski, pomarańczowy „może być definiowany nie tylko 
jako barwa mieszana, lecz także jako typowa kolorystyczna właściwość denotatu”; 
z drugiej strony .jeśli przyjmiemy «mieszany» charakter barwy pomarańczowej, 
to na jej łączliwość i semantyczne konotacje rzutują pewne aspekty znaczenio
wego podobieństwa barw prymarnych, żółtej i czerwonej” (Tokarski 2004: 136); 
i dalej: „W nazwie barwy pomarańczowy kumulują się zarówno następstwa pro
totypowego odniesienia do słońca (poprzez żółty jako jeden ze składników me
lanżu), jak też do ognia (czerwony). W konsekwencji konotuje ona wspólne im ce
chy ‘ciepła’, ‘blasku’, a w zakresie łączliwości... widać preferencję do określania 
światła, zwłaszcza źródeł światła naturalnego typu słońce czy księżyc" (Tokarski 
2004: 136).

Reakcje na bodziec pomarancevyj, uzyskane od respondentów we Lwowie 
i Kijowie wskazują jako referent prototypowy różne owoce egzotyczne, wśród 
których najczęściej pojawia się apelsyn ‘pomarańcza’ — 10%; następnie man
daryn ‘mandarynka’,/гиАгу ‘owoce’ — po 1%; abrykos ‘morela’; apelsyn, per- 
syk ‘pomarańcza, brzoskwinia’; banan ‘banan’; frukt ‘owoc’; cytrusovi ‘cytrusy’; 
Sćos’ dospiłe ‘coś dojrzałego’; sćos’ povjazane zfruktamy ‘coś związanego z owo
cami’; sćos’ sołodke ‘coś słodkiego’ — po 0,5%. Mniej istotne obszary referencji, 
ujawnione w eksperymencie, również cechuje różny stopień ważności dla nosi
cieli języka, z jednej strony są to reakcje: sonce ‘słońce’ 3,5%, garnę sonce ‘ładne 
słońce’, sonećko ‘słoneczko’, sonjaćne ‘słoneczne’, sonjaćnyj ‘słoneczny’, svitlo 
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‘światło’, vogon’ ‘ogień’ i nielicznie inne — po 0,5%; z drugiej zaś jest to reakcja 
osin’ ‘jesień’ — 1%. Liczba podobnych reakcji w eksperymencie przeprowadzo
nym w Charkowie3 jest jeszcze większa: 1) ukr./ros. apel’syn ‘pomarańcza ’21,1%, 
mandaryn ‘mandarynka’ 4,5%, ros. apel’siny ‘pomarańcze’ 2,5%, ukr./ros. abry- 
kos ‘morela’; grejpfrut ‘grejpfrut’; ukr. kolir sonc'a ta apelsyniv ‘kolor słońca i po
marańczy’; kolorom pomaranća ‘kolorem pomarańczy’, pomaranć ‘pomarańcza’, 
cytrus ‘cytrusy’, cytrusovi ‘cytrusowy’, ros. appetitnyj apel’sin ‘apetyczna poma
rańcza’, jarko-oranzevyj ‘jaskrawo-pomarańczowy’, cytrusowyje ‘cytrusowy’, cy- 
trusowyje frukty ‘owoce cytrusowe’, kruglyj ‘okrągły’, soćnyj ‘soczysty’ — po 
0,5%; 2) ros. solnce ‘słońce’ 3%; leto ‘lato’ 2%; ukr. sonce ‘słońce’ 1,3%; ros. 
zara ‘upał’ 1%, raduga ‘tęcza’; eto cvet tepła, cvet solnca, leta ‘to kolor ciepła, 
kolor słońca, lata’ i inne — po 0,5%.4 Jak wynika z przytoczonych danych można 
założyć istnienie wtórnej referencji prototypowej dla tego koloru.

3 Oddzielnie od danych otrzymanych w procesie eksperymentów przeprowadzonych w Kijo
wie i we Lwowie przytaczam dane z eksperymentu w Charkowie, ponieważ eksperymenty te były 
przeprowadzane w różnych okolicznościach, co z pewnością znalazło swoje odbicie w wynikach. 
Poza tym w Charkowie część odpowiedzi padła w języku rosyjskim, pozostałe — w ukraińskim. 
W obu przypadkach w przytoczonych reakcjach zachowany jest język, który wybierał respondent, 
z odpowiednim kwalifikatorem: ukr. lub ros. W przypadku, gdy z powodu graficznego podobieństwa 
języków nie sposób ustalić języka odpowiedzi wprowadzony jest kwalifikator ukr./ros.

4 Por. również reakcje wskazujące na cechy danej barwy: ukr. teplyj ‘ciepły’ 2%; jaskravyj 
‘jaskrawy’ 1%; teplyj kolir ‘ciepły kolor’, garjaiyj ‘gorący’, energijnyj ‘pełny energii’, svitlyj ‘jasny’ 
— po 0,5% (Lwów i Kijów); ros. veseloe ‘wesołe’, veselyj ‘wesoły’, krasivyj ‘piękny’ — po 0,5% 
(Charków).

Ciekawe jest również to, że reakcja apel’syn ‘pomarańcza’ występuje częściej 
niż inne nazwy owoców egzotycznych, chociaż przymiotnik pomaranćevyj jest 
pochodny od rzeczownika pomaranća (warianty pomeranec’, pomaranć), który 
w słowniku jest definiowany jako: ‘1. podzwrotnikowe wiecznozielone drzewo 
cytrusowe z rodziny rutowatych. 2. aromatyczny pomarańczowo-czerwony owoc 
tego drzewa o kształcie nieco spłaszczonej kuli, który ma grubą skórkę i gorzkawo- 
kwaśny smak. 3. potocznie to samo, co pomarańcza’ (VTSSUM: 854). Jako termin 
specjalistyczny pomaranća (pomeranec’, pomaranć) oznacza bliski pomarańczom 
rodzaj, który czasami nazywany jest kwaśną lub gorzką pomarańczą (patrz Wiki
pedia http://uk.wikipedia.org/wiki/). W ten sposób przytoczona powyżej definicja 
słownikowa odwołuje się do niewyraźnie określonego referentu, ponieważ wyraz 
pomaranća (pomaranć, pomeranec’) może oznaczać zarówno mało znane nosicie
lom języka owoce, jak i dobrze znaną pomarańczę. Wyniki ES świadczą, że dany 
kolor kojarzy się nosicielom języka przede wszystkim właśnie z pomarańczami. 
Pozwala to wnioskować, że przytoczona definicja barwy pomarancevyj prawdopo
dobnie oparta jest na tym znaczeniu wyrazu pomaranća, które jest mu przypisane 

http://uk.wikipedia.org/wiki/
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w naiwnym obrazie świata nosicieli języka ukraińskiego.5 W ten sposób wyniki 
eksperymentu skojarzeniowego pozwalają zobaczyć w naiwnym obrazie świata 
nosicieli języka ukraińskiego pewne rozbieżności w stosunku do naukowego obra
zem świata.

5 Reakcje ukr. tropiky ‘tropiki’, tropicnyj ‘tropikalny’ —po 0,5% (dane charkowskiego ekspe
rymentu) również eksplikują dany fragment naiwnego obrazu świata, jednak nie są wystarczające, 
aby ustalić, którą z pokrewnych roślin przywołują respondenci.

6 Reakcja została najpierw napisana, a później przekreślona przez respondenta. Prawdopodob
nie musiało to oznaczać jego negatywny stosunek do kandydata na prezydenta.

Jak zauważa J. Goroszko miejsce przeprowadzenia eksperymentu skojarzenio
wego jest jednym z ważnych czynników, którego wpływ na zachowanie się skoja
rzeniowe praktycznie nie był badany (Gorośko 2001: 170). Rzeczywiście w sytu
acji wiecu wzrastała ilość reakcji odzwierciedlających sytuację bezpośrednią (patrz 
niżej), w związku z czym respondenci we Lwowie i w Kijowie podawali mniej od
powiedzi w rodzaju tych, które zostały rozpatrzone powyżej.

Reakcje otrzymane od uczestników wieców we Lwowie i w Kijowie zwią
zane są z wydarzeniami politycznymi i eksplikują rozwój symbolicznego znacze
nia wyrazu pomarancevyj. Najczęstsza reakcja (dodajmy, że uczestnicy wieców 
często skandowali te słowa) to Juszczenko 21%; również Wiktor Juszczenko i pre
zydent - po 0,5% (Kijów, Lwów). W eksperymencie przeprowadzonym w Charko
wie odnotowywane są podobne reakcje: Jusćenko ‘Juszczenko’ 17,5%, Jusćenko6 
‘Juszczenko’, kolir prychyl’nykiv Juśćenka ‘kolor zwolenników Juszczenki’ — po 
0,5% (w Charkowie pojawia się też reakcja Tymośenko ‘Tymoszenko’ 0,5%). Por. 
również reakcje, w których cytowane są utrwalone w świadomości społecznej tek
sty (hasła lub fragmenty przemówień) — Bukovyna za Juśćenka! ‘Bukowina za 
Juszczenką!’; my razom ‘Jesteśmy razem’; Tak! Jusćenko! Peremoga! ‘Tak! Jusz
czenko! Zwycięstwo!’; TAK!!!', trymatys’a!!! ‘trzymać się!!!’; Janukovyc — ni! 
‘Janukowicz - nie’ —po 0,5% (Kijów, Lwów); kozły ‘kozły’; „Nasa Ukrajina" — 
1%; „Tak! Jusćenko!" — 0,5% (Charków).

Poza tym pojawiają się nazwy akcesoriów, z których korzystali zwolennicy 
Wiktora Juszczenki: ukr. prapor ‘proporczyk’ 2%; bida na lobi ‘coś na czole’; 
mij sarf 'mój szalik’; pomar. strićky ‘pomar. wstążeczki’; rusnyćok ‘ręczniczek’; 
strićka ‘wstążeczka’; strićky ‘wstążeczki’; stjag ‘flaga’ — po 0,5%, i których wy
korzystanie oceniane było jako vdałyj taktyćnyj trjuk ‘udany trik taktyczny’ 0,5% 
(Kijów, Lwów). W eksperymencie przeprowadzonym w Charkowie również poja
wiają się podobne reakcje z oceną neutralną bądź z pozytywnym lub negatywnym 
zabarwieniem emocjonalnym: ros. durackije oranzevyje lentoćki ‘głupie pomarań
czowe wstążeczki’; źilety dvornikov i spatoukladcikov ‘kamizelki służb porząd
kowych’; lentoćki ‘wstążeczki’; ludi s oranzevymi lentami ‘ludzie z pomarańczo
wymi wstążkami’; odeźda ‘ubranie’; pałatki so slovami TAK ‘namioty z napisem 
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TAK’; płasć ‘płaszcz’; futbołka ‘podkoszulek’; sarfik ‘szalik’; flag ‘flaga’; ukr. 
prapor ‘flaga’; praporec’ ‘proporczyk’; —po 0,5%.

Pomarancevyj odbierany jest jako znak peremogy ‘znak zwycięstwa’ oraz kolir, 
v jakogo je vira v majbutn 'e ‘kolor, w którym jest wiara w przyszłość’ — po 0,5%, 
który jest ściśle związany z aktualnymi wydarzeniami: ukr. mityng ‘wiec’, podija 
‘wydarzenie’, teperisni podiji ‘obecne wydarzenia’ — po 0,5% (Kijów, Lwów); 
ros. aktualnyj ‘aktualny’, novosti ‘nowości’ — po 0,5% (Charków). Lecz nie tylko 
kolor pomarancevyj nabiera znaczenia symbolicznego, również nabiera go miej
sce tych wydarzeń: ukr. Majdan 0,5% (Lwów, 6-10 grudnia); ukr. Kyjiv ‘Kijów’; 
Majdan Nezaleźnosti ‘Majdan Niepodległości’; ros. stovo „pomarancevyj" asso- 
ciirujetsa s Kievom, Majdanom Nezaleźnosti ‘słowo „pomarancevyj” kojarzy się 
z Kijowem, Majdanem Niepodległości’ — po 0,5% (Charków, 3-20 grudnia).

Eksperyment skojarzeniowy przeprowadzony bezpośrednio w trakcie trwania 
wydarzeń pozwala natychmiast odnotować zmiany w świadomości ludzi uczest
niczących w tych wydarzeniach bezpośrednio bądź pośrednio. Wydarzenia poli
tyczne rozwijały się bardzo szybko i równie szybko odbywało się uświadomienie 
i ujęzykowienie tych wydarzeń, w wyniku czego powstała nowa jednostka nomi
nalna — pomaranceva revolucija. Jednocześnie eksperyment skojarzeniowy jest 
narzędziem badawczym, które pozwala ustalić, jak uczestnicy wydarzeń oceniają 
to, co się dzieje. Wśród reakcji zebranych we Lwowie w okresie od 24 listopada do 
3 grudnia odnotowano 2,5% reakcji revolucija ‘rewolucja’. Eksperyment przepro
wadzony w Kijowie 5 grudnia przyniósł 7,3% reakcji revolucija ‘rewolucja’i 1,5% 
— pomaranceva revolucija. W eksperymencie przeprowadzonym we Lwowie od 
6 do 10 grudnia było już 21,9% reakcji revolucija ‘rewolucja’. Z drugiej strony 
w Charkowie w okresie od 3 do 20 grudnia takich reakcji było znacznie mniej: 
ros. revolucija ‘rewolucja’ 2%, associacija s revoluciej za Jusćenka ‘skojarzenie 
z rewolucją Juszczenki’; „revolucija”1 ‘rewolucja’; ukr. demokratyćna revolucija 
‘demokratyczna rewolucja’ — tylko po 0,5%. Tu znów mamy do czynienia z pro
blemem badania roli podmiotu w procesie nominacji i wpływu punktu widzenia na 
wybór podstawy onomazjologiczniej przy tworzeniu nazwy nowego zjawiska (zob. 
Bartmiński 2004: 105). Pojawiają się reakcje nawet na drobne wydarzenia, tak na 
przykład reakcja valjanky ‘walonki’ 0,5%, odnotowana natychmiast po oskarże
niu uczestników wieców o to, że otrzymują amerykańską pomoc, w tym również 
walonki.

Znaczna część uzyskanych odpowiedzi wykazuje związek z różnymi pojęciami 
politycznymi: ukr. svoboda ‘wolność’ 5,5%; vola ‘wola’, myr ‘pokój’ —po 1,5%; 
demokratija ‘demokracja’, nezałeinist' ‘niezależność’, pravda ‘prawda’ —po 1%;

7 Cudzysłów w tym przypadku prawdopodobnie wyraża stosunek respondenta do podanej 
nominacji, ponieważ cudzysłów oznacza „znaczenie niewłaściwe; (mówienie o czymś) ironicznie 
pogardliwe’ [FSRJa: 188].
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borot’ba za svobodu ‘walka o wolność’, vil’na nezalezna Ukrajina ‘wolna nie
zależna Ukraina’, dobro ‘dobro’, druźnist’ ‘przyjaźń’, nezalezna, vilna Ukrajina 
‘niezależna, wolna Ukraina’, pereminy przemiany”, onovtenn’a ‘odnowa’, rivnist’ 
miz lud’my ‘równość między ludźmi’, svoboda i nezaleznist’ ‘wolność i nieza
leżność’, sprotyv za demokratiju ‘sprzeciw na rzecz demokracji’, Ukrajina vilna 
‘Ukraina wolna’ i inne — po 0,5% (Kijów, Lwów); ros. svoboda ‘wolność’ 1,5%; 
demokratija ‘demokracja’, nezavisimost’ ‘niezależność’, peremeny ‘zmiany’ —po 
0,5% (Charków). Poza tym we Lwowie i w Kijowie pojawiły się reakcje ukr. naród 
‘naród, lud’ 1%; jednannja ‘jedność’, ludy ‘ludzie’, nacija ‘nacja’, schid i zachid 
sonc’a (objednannja schodu i zachodu) ‘wschód i zachód słońca (zjednoczenie 
wschodu i zachodu)’ — po 0,5%.

Uzyskane odpowiedzi ukazują także różny stosunek do wydarzeń politycz
nych, który, jak się wydaje, stwarza warunki dla ukształtowania ambiwalent
nie ocenianego znaczenia symbolicznego wyrazu pomarancevyj. Dla uczestników 
wieców ten kolor związany jest z pozytywnymi emocjami i zwycięstwem: ukr. 
lubov ‘miłość’ 1%; vpevnenist’ ‘pewność’; nadija ‘nadzieja’; natchnennja ‘na
tchnienie’; normalno ‘normalnie’; radist’ ‘radość’; gar’ace serce ‘gorące serce’; 
zapal sercja, teplo ‘zapał serca, ciepło’ — po 0,5%; peremoga ‘zwycięstwo’ 4,5%; 
peremoga zmyrom ‘pokojowe zwycięstwo’; peremoźemo ‘zwyciężymy’; peremo- 
źnyj ‘zwycięski’, svjato ‘święto’ — po 0,5%. Reakcje uzyskane od respondentów 
w Charkowie eksplikują ambiwalentny stosunek emocjonalny do wydarzeń: ros. 
radost’ ‘radość’ 2%; agressija ‘agresja’ 1,5%; veselje ‘wesołość’ 1%; „detskaja 
nieoźidannost"’ ‘biegunka, dosł.: dziecięca niespodzianka’, naprjaźenije ‘napię
cie’, nervnyj tik ‘tik nerwowy’, sejćas, к soźaleniju, etot cvet vyzyvajet u menja 
uzasno negativnuju reakciju ‘teraz niestety ten kolor wywołuje u mnie bardzo ne
gatywną reakcję’, tośnota ‘mdłości’, cvet zombirovannoj, klonirovannoj molod’ozi 
‘kolor zaprogramowanej, sklonowanej młodzieży’; ukr. agresija ‘agresja’, oburen- 
nja ‘oburzenie’, śćos’, śćo mene dratuje ‘coś, co mnie denerwuje’ — po 0,5%. 
Odmowa odpowiedzi również może być rozpatrywana jako przejaw negatywnego 
stosunku do wydarzeń związanych z kolorem pomarańczowym: ne vyklykaje aso- 
ciacij ‘nie wywołuje skojarzeń’ 0,5% (Kijów); — myślnik w miejscu przeznaczo
nym na odpowiedź) — 0,5% (Charków).

Poza tym pojawiły się reakcje ros. nacionalistićeskij ‘nacjonalistyczny’, fa- 
śistskij ‘faszystowski’, ukr. cuma v krajini ‘dżuma w kraju’ — po 0,5% (Char
ków). Takie reakcje są wynikiem przeprowadzonej kampanii wyborczej, w któ
rej łączono pomarancevyj ‘pomarańczowy’ z korycnevym ‘brązowym’: No bor’ba 
protiv oranzevo-koricnevoj cumy i amerikanskoj diktatury na Ukraine lis’ tol’ко 
nacinaj ets a!* [Lecz walka przeciwko pomarańczowo-brunatnej dżumie i amery-

8 http://www.phorum.bratishka.ru/viewtopic.php 
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kańskiej dyktaturze na Ukrainie dopiero się rozpoczyna!]; Mozet byt’, oranzevo- 
koricnevyj klić „utopim moskalej v zidovskoj krovi” zastavit ocnut'sa sl’epo- 
gluchich?9 [Może pomarańczowo-brunatne hasło „utopimy Moskali w żydowskiej 
krwi” zdoła obudzić ślepych i głuchych?]

http://www.otechestvo.org.ua/vesti/2004_ 12/v_ 16_ 10

Wykorzystywane są tu związki pojęć obecne w świadomości nosicieli języka 
na poziomie skojarzeń, por.: nacionalizm —fasizm ‘nacjonalizm — faszyzm’ 
12,6% (RAS 1: 358); fasizm — koricn’evaja cuma ‘faszyzm — brunatna dżuma’ 
1% [RAS 1:700]. W ten sposób związek między barwami pomarańczową a bru
natną, którego tak naprawdę nie ma (por. RAS 1: 269-270 i 412), zostaje zaktu
alizowany dla ukształtowania w świadomości użytkowników języka przywołanych 
skojarzeń.

Nieznaczna część reakcji odwołuje się do wykorzystywania koloru poma
rańczowego w reklamach: reklama ‘reklama’, reklamy ‘reklamy’, fiśka na taksi 
"’reklama” na taksówce’ — po 0,5%; pojawia się też reakcja grupa „Czajf" 
‘grupa „Ćajf ’ 0,5% (Kijów, Lwów), ponieważ repertuar tej grupy zawiera pio
senkę „Pomarańczowy nastrój” oraz reakcja f/k Sachter ‘piłkarski klub Szachter’ 
0,5% (Charków), ponieważ jego klubowym kolorem jest pomarańczowy.

Podsumowując: mimo że kategorie percepcji wzrokowej powiązane są z pew
nymi wzorcami uniwersalnymi, ogniskami podstawowych modeli konceptualnych 
opierających się na doświadczeniu ogólnoludzkim, są tylko względnie stabilne, 
a znaczenia nazw barw, które „są artefaktami kulturowymi” (Wierzbicka 1999, 
448), mogą ulegać zmianom pod wpływem różnorodnych czynników, między in
nymi poprzez „zaangażowanie” pewnej barwy w sferę symboliki politycznej. Przy 
czym da się zaobserwować nie tylko zmianę relacji między kolorami bazowymi, 
lecz również wewnątrz kategorii dochodzi do przesunięcia prototypowego ogniska 
konceptualizacji, które jest związane ze zmianą podstawowej jednostki nomina
cji w tej kategorii. Trwałość tych zmian, zwłaszcza w przypadku braku dla da
nego koloru ważnego prototypowego punktu odniesienia w otaczającej nosicieli 
języka rzeczywistości, może być względna. Pojawienie się znaczenia symbolicz
nego wyrazu pociąga za sobą w tym przypadku rozwijanie się niejednoznacznej, 
ambiwalentnej oceny danego pojęcia na podstawie różnego stosunku do symbo
lizowanych przez nie wydarzeń. Wszechstronna analiza danych językowych po
chodzących z różnych źródeł pozwala odnotować oraz zinterpretować właściwości 
odpowiednich struktur konceptualnych w świadomości nosicieli języka i zacho
dzące w niej zmiany.

Przekład: Irina Lappo

9
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Oranges and revolution: Changes in the categorization of basic colours

The aim of the article is to analyze the conceptualization of the colour orange in Ukrainian by 
establishing the prototypical referent of pomaranöevyy ‘orange’ and the process of the emergence 
of the word’s symbolic meaning. The direct inspiration for the study was the political upheaval in 
Ukraine in November-December 2004. called “the orange revolution”. The analysis is based on the 
data from dictionaries, the Internet and an associative experiment conducted with the participants of 
the demonstrations in Lviv, Kyiv and Kharkiv.

If until the end of 2004, the centre of the category of “orange” terms in Ukrainian included 
the words zovtogar'acyy and oranzevyy, at the beginning of 2005 the terms were relegated to 
the category’s peripheries and gave way to a new nomination: the adjective pomarantevyy, used 
attributively (e.g. ‘orange demonstrations’) and as the subject (e.g. ‘the orange (people) celebrate’).

The results of the associative experiment show that the prototypical referent for the category 
is the orange (the fruit). At the same time, as a result of the political changes a new nominal 
unit, pomaranceva revolutsiya ‘orange revolution’, came into being, the symbolic meaning of 
pomaranievyy acquiring ambivalent valuation: positive for the participants of the demonstrations and 
negative for the opponents of the changes, especially from Kharkiv. These phenomena corroborate 
Anna Wierzbicka’s claim that the meanings of colour terms, the latter being cultural artifacts, may 
easily undergo changes, in this case as a result of a political involvement of a colour.


