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лІНгВОКОгНІТИВНЕ ПІдҐРУНТЯ УТВОРЕННЯ 
НОВОгРЕцьКИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ КОльОРОНАйМЕНУВАННЯМИ

У статті запропоновано дослідження лінгвокогнітивних засад утворення композитів із 
основними кольороназвами в новогрецькій мові. З цією метою розглянуто методику лінгво-
когнітивного аналізу композитів із кольороназвами в досліджуваній мові. Процедура дослі-
дження представлена декількома етапами, на першому з яких передбачено аналіз композитів 
новогрецької мови по черзі з кожною основною кольороназвою; на другому, порівняльному, 
етапі здійснено розгляд усіх композитів новогрецької мови зі всіма основними кольоронайме-
нуваннями, а саме: ασπρος, λευκος / білий; μαυρος, μελας, μελανος / чорний; κοκκινος, ερυθρος / 
червоний; πρασινος, χλωρος / зелений; κιτρινος, ξανθος / жовтий; μπλε, γαλαζιος, γαλανος / синій, 
блакитний, голубий; γκριζος, γκρι / сірий; ροζ / рожевий. 

У розвідці детально описано І етап лінгвокогнітивного аналізу композитів новогрецької 
мови з базовою кольороназвою та проілюстровано цей етап на прикладі композитів із кольо-
роназвою κοκκινος, ερυθρος / червоний. Зокрема, у межах І етапу лінгвокогнітивного аналізу 
композитів новогрецької мови з кольороназвами виконано такі кроки: із лексикографічного 
джерела новогрецької мови проведено вибірку композитів із окремою кольороназвою; дані 
композити розподілено на дві групи: із кольором-онтологічною ознакою предмета та кольо-
ром-символьною ознакою; композити першої групи співвіднесено з відповідними предметними 
доменами; розглянуто композити новогрецької мови з кольороназвами, утворені шляхом пря-
мої або переносної номінації; проаналізовано композити з переносним значенням, утворені 
під час метафоричної номінації; розглянуто композити, у яких колір має символьне значення; 
проведено кількісне опрацювання отриманих результатів. 

У висновках подано результати ІІ етапу лінгвокогнітивного аналізу композитів новогрець-
кої мови зі всіма основними кольороназвами: ασπρος, λευκος / білий; μαυρος, μελας, μελανος / 
чорний; κοκκινος, ερυθρος / червоний; πρασινος, χλωρος / зелений; κιτρινος, ξανθος / жовтий; 
μπλε, γαλαζιος, γαλανος / синій, блакитний, голубий; γκριζος, γκρι / сірий; ροζ / рожевий.

Ключові слова: номінативна одиниця, базові кольороназви, лінгвокогнітивний аналіз, 
номінативні моделі, концептуальні домени, базисні пропозиціональні схеми, внутрішня форма 
композитів.

Постановка проблеми. Аналіз колоративів 
новогрецької мови, здійснений на основі досліджень 
Б. Берліна і П. Кея [17], дав підстави дослідникам 
[18] уважати, що новогрецька мова має 12 основних 
кольороназв: άσπρο [áspro] – білий, μαύρο [mávro] – 
чорний, κόκκινο [kócino] – червоний, πράσινο [prásino] – 
зелений, κίτρινο [cítrino] – жовтий, μπλε [blé] – синій, 
γαλάζιο [γalázjo] / γαλανό [γalanό] – блакитний, καφέ 
[kafé] – коричневий, πορτοκαλί [portokalí] – помаран-
чевий, ροζ [róz] – рожевий, μωβ [móv] – фіолетовий 
та γκρι [grí] – сірий. 

На підставі аналізу кольороназв у новогрець-
кій мові [16; 20] можна стверджувати про наяв-

ність синонімів практично в усіх кольороназвах 
новогрецької мови. Наприклад, білому відпові-
дають ασπρος та λευκος; чорному – μαυρος, μελας 
та μελανος; червоному – κοκκινος та ερυθρος; зеле-
ному – πρασινος та χλωρός; жовтому – κιτρινος 
та ξανθός; синьому – μπλε, γαλανος та γαλαζιος, 
фіолетовому – μενεξεδενιος, μενεξεδης, μοβ, ιωδης, 
ιοχρουν, сірому – γκριζος та γκρι. Тож стає ціка-
вим, як вищезазначені кольороназви новогрецької 
мови беруть участь у номінативних процесах під 
час створення композитiв? Зокрема, чи має під 
собою створення композитів із кольороназвами 
новогрецької мови лiнгвокогнiтивне підґрунтя? 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різ-
номанітні наукові дослідження, присвячені кольо-
роназвам новогрецької мови, які виступають як 
окремими лексичними одиницями [19; 18; 9], так 
i частинами складних слів [10; 15; 14], все ж зали-
шають простір для розгляду композитів із кольо-
роназвами новогрецької мови, зокрема, у когні-
тивно-лінгвістичному напрямі. 

Наше дослідження спирається на розроблення 
професоркою С. А. Жаботинською положення про 
базисні пропозиціональні схеми [5–8], а також на 
доробок семантики лінгвальних мереж [2].

Постановка завдання. Мета нашого дослі-
дження полягає у встановленні лінгвокогнітив-
ного підґрунтя творення композитів новогрецької 
мови з основними кольоронайменуваннями, що 
передбачає визначення концептуальних моде-
лей, які лежать в основі номінативних моделей 
вищезазначених композитів. Мета передбачає 
виконання такого завдання: застосування мето-
дики лінгвокогнітивного аналізу композитів ново-
грецької мови з кольороназвами, що передбачає 
виконання двох етапів процедури такого аналізу, 
а саме: проведення аналізу композитів новогрець-
кої мови з кожною основною кольороназвою 
та порівняння результатів аналізу всіх груп компо-
зитів новогрецької мови зі всіма кольороназвами. 

Об’єктом дослідження є композити з кольо-
роназвами в новогрецькій мові. Предмет дослі-
дження – лінгвокогнітивне підґрунтя формування 
композитів із кольороназвами в новогрецькій 
мові.

Виклад основного матеріалу. Процедура 
лінгвокогнітивного дослідження кольороконцеп-
тів у номінативній структурі новогрецьких ком-
позитів подібна до процедури лінгвокогнітивного 
дослідження кольороконцептів у номінативній 
структурі англійських та українських композитів 
[12; 13] та має декілька етапів.

На першому етапі здійснюється аналіз компо-
зитів новогрецької мови по черзі з кожною осно-
вною кольороназвою; на другому, порівняльному, 
етапі здійснюється розгляд усіх композитів ново-
грецької мови зі всіма основними кольоронайме-
нуваннями. 

Перший етап дослідження складається з таких 
операцій:

1) Проводиться вибірка композитів новогрець-
кої мови з конкретною кольороназвою з лексико-
графічного джерела досліджуваної мови. 

2) Композити новогрецької мови з конкретною 
кольороназвою розподіляються на дві групи: до 
першої відносять композити з кольором – онтоло-

гічною ознакою предмета, до другої – композити 
з кольором – символьною ознакою. 

3) Композити новогрецької мови з кольором – 
онтологічною ознакою предмета – розподіляються 
на концептуальні домени, а саме: ЛЮДИНА, 
ТВАРИНА, РОСЛИНА, ПРИРОДНИЙ ОБ’ЄКТ, 
МІСЦЕ (ТЕРИТОРІЯ), АРТЕФАКТ, ОДЯГ 
та ЇЖА, відповідно до назви наділеного кольором 
предмета у внутрішній формі слова поряд із коло-
ративом.

4) Композити новогрецької мови з кольоро-
назвами, які співвідносяться із предметними 
доменами, мають за основу внутрішньої форми 
квалітативну пропозиціональну схему «ЩОСЬ 
(Х) (базис) є КОЛІР (ознака) > КОЛІР (ознака) 
є ЩОСЬ (Х) (базис)», яка вживається у прямих 
номінаціях, а також бере участь у метонімічних, 
метафоричних і змішаних зсувах, які спостеріга-
ються на другому, третьому та четвертому дери-
ваційних кроках. У кожному предметному домені 
композити новогрецької мови з колоративами 
розглядаються як продукт прямої або переносної 
номінації. 

5) Окремо аналізуються композити новогрець-
кої мови з певною кольороназвою, які формують 
переносне значення за метафоричної номінації. 
«За метафоричних зсувів враховується метафо-
ричний потенціал домену онтологічної сутності, 
наділеної кольором, який залежить від обсягу її 
метафоричного спектра та кількості відповідних 
метафоричних виразів» [2–4; 11, с. 76]. 

6) Композити новогрецької мови з певною 
кольороназвою, як символьною ознакою, розподі-
ляються із зазначенням онтологічної основи, від 
якої сформувалося метафоричне значення, пере-
творене на символ.

7) Проводиться кількісний аналіз отриманих 
даних із різних параметрів. 

На другому, порівняльному, етапі розгляда-
ються всі композити новогрецької мови зі всіма 
основними кольоронайменуваннями, тобто порів-
нюються результати, отримані на першому етапі 
лінгвокогнітивного аналізу композитів із кольо-
роназвами у новогрецькій мові. «Напрями ана-
лізу включають: 1) установлення ступеня промі-
нантності (репрезентативності) різних базових 
кольорів, які фігурують у складі композитів;  
2) з’ясування пріоритетності доменів онтологіч-
них сутностей, наділених кольоровою ознакою; 
3) установлення числа композитів, утворених на 
першому, другому, третьому та четвертому кроках 
деривації за участі базисних пропозиціональних 
схем, які виявляють різний ступінь номінативної 
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активності; 4) визначення метафоричного потен-
ціалу онтологічних доменів предметних сутнос-
тей, наділених колірними ознаками; 5) з’ясування 
ролі різних кольорів новогрецької мови у форму-
ванні символьних значень, представлених у ком-
позитах цієї мови» [12, с. 148; 13, с. 184]. 

І етап лінгвокогнітивного аналізу ком-
позитів новогрецької мови з кольороназвою 
κοκκινος, ερυθρος / червоний. Вищевикладена 
методика лінгвокогнітивного аналізу компози-
тів новогрецької мови з кольоронайменуван-
ням κοκκινος, ερυθρος / червоний апробована 
[11, c. 164–167] та проілюстрована нижче:

1) Проаналізовано 25 композитів новогрець-
кої мови із прикметниковою основою κόκκινος, 
ερυθρός, або 14,3 % від загального числа компози-
тів із кольороназвами в новогрецькій мові. 22 ком-
позити є іменниками, 3 – прикметниками. 

2) Онтологічна ознака предмета позна-
чена 22 одиницями (88 %), символьна ознака 
кольору – 3 одиницями (12 %). Онтологічними 
ознаками предмета, позначеними прикметни-
ковою основою κοκκινος, виступають: «який 
має колір крові, зрілого томату», «стиглий, зрі-
лий», «червоний, колір крові, колір пристрасті», 
«колір відображення яскравих вогнів у дорож-
ньому русі, який забороняє проходження фігур 
або пішоходів», «(в рулетці) один з двох кольо-
рів, на які у грі роблять ставки на все – і вигра-
ють», «те, що робиться з помідорів та має їхній 
колір» [1, c. 914; 2, c. 446]1; онтологічною 
ознакою предмета, позначеною прикметнико-
вою основою ερυθρος, виступає «червоний» 
[1, c. 674]. 

3) Поняття про предмети, наділені цими озна-
ками, конституюють шість концептуальних озна-
кових доменів, які, зважаючи на номінативну 
щільність відповідних композитів, мають такий 
ступінь номінативної промінантності: 

−	 центральні – АРТЕФАКТ [Артефакт: 9]: 
9 – 36 %; лЮдИНА [Частина тіла: 6]: 6 – 24 %; 

−	 периферія-1 – ПРИРОдНИй ОБ’єКТ 
[Природний об’єкт: 3]: 3 – 12 %; ТВАРИНА [Тва-
рина: 1; Частина тіла: 1]: 2 – 8 %; РОСлИНА 
[Частина рослини: 1]: 1 – 4 %; ОдЯг [Частина 
одягу: 1]: 1 – 4 %.

4) Основою внутрішньої форми композитів, 
співвіднесених із зазначеними предметними 
доменами, є квалітативні пропозиціональні 
схеми «ΚΑΠΟΙΟς/ΚΑΤΙ (Х) ειναι ΚΟΚΚΙΝΟς», 
«ΚΑΠΟΙΟς/ΚΑΤΙ (Х) ειναι ΕΡΥΘΡΟς», вживані 

1 Номер один відповідає словнику ΛΝΕΓ, номер два – 
словнику НРС. Після двокрапки надано номер сторінки.

у прямих номінаціях і їхніх подальших номіна-
тивних зсувах.

Прямі номінації виду κόκκινος / ερυθρός 
X (10 одиниць – 40 %) утворюються на пер-
шому кроці деривації. Наприклад, Артефакт: 
κόκκινο πανί (1: 914) – ім. червона тканина, яка 
дратує бика під час кориди; Ερυθρά Ημισέληνος  
(1: 674) – ім. Червоний Півмісяць як емблема 
організації; Частина тіла людини: ερυθροκύτταρο  
(1: 674) – ім. еритроцит, червоні клітини крові; 
Природний об’єкт: κόκκινος πλανήτης (1: 914) – ім. 
червона планета – планета Марс; Ερυθρά Θάλασσα  
(1: 674) – ім. Червоне море; Тварина: κοκκινόψαρο 
(1: 914) – ім. окунь, велика їстівна риба північ-
ної частини Атлантичного океану червоного 
кольору з шипами на голові; Частина рослини: 
κοκκινογούλι (1: 914) – ім. буряк (γούλι – качан, 
кольрабі).

Прямі позначення виду κόκκινος / ερυθρός X 
беруть участь у номінативних зсувах (60 %): мето-
німічних / МТН (11–44 %), метафоричних / МТР 
(4–16 %). Метонімічні номінативні зсуви відбу-
ваються на підставі базисних пропозиціональних 
схем: партитивності (10 вживань), каузації (1 вжи-
вання), власності (1 вживання). Метафоричні номі-
нативні зсуви відбуваються на підставі пропозиціо-
нальної схеми подібності / метафори (4 вживання). 
Зазначені схеми застосовуються у творенні ком-
позитів на другому та третьому кроках деривації 
(14 та 1 одиниць відповідно). Наприклад:

− Партитивність: другий крок деривації – 
МТН 1. Така ЧАСТИНА ТІлА лЮдИНИ →  
2. Партитивність (Частина > ціле): κοκκινοτριχης 
(1: 914) – прикм. рудоволосий, рудий, хто має 
руде волосся; ερυθροδερμος (1: 674) – ім. червоно-
шкірий; третій крок деривації – МТН 1. Такий 
АРТЕФАКТ / Частина-1 → 2. Партитивність 
(Частина-1 > ціле) → 3. Партитивність (ціле 
> Частина-2): ερυθροσταυρίτης (1: 674) – ім. член 
організації Червоного Хреста.

− Каузація: другий крок деривації – МТН  
1. Такий АРТЕФАКТ / Засіб → 2. Каузація 
(Засіб > Каузатор): ερυθρογραφος (1: 674) – ім. 
писар, який, використовуючи червоні чорнила, 
прикрашає початкову літеру тексту декоративним 
візерунком. 

− Власність: другий крок деривації – МТН  
1. Така ЧАСТИНА ОдЯгУ / Власність 
→ 2. Власність (Власність > Власник): 
Κοκκινοσκουφίτσα – Червона Шапочка (1: 914) – 
ім. для дівчини, яка одягнена в червоний колір.

− Подібність / метафора: другий крок дери-
вації – МТР 1. Такий АРТЕФАКТ → 2. ПРИ-
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ЧИНА АгРЕСІЇ: κόκκινο πανί (1: 914) – ім. те, що 
викликає сильну реакцію (гнів, агресію); те, що 
дратує. 

− У метафоричній номінації назва предметної 
сутності виду κόκκινος X, яка належить до пред-
метного домену АРТЕФАКТ, є метафоричним 
корелятом, що формує одночленний метафорич-
ний спектр:  

− АРТЕФАКТ → референт: ПРИЧИНА 
АГРЕСІЇ (1). 

Відповідно, метафоричний потенціал має 
поняття зі складу корелятивного домену АРТЕ-
ФАКТ (одна мовна одиниця, одночленний 
метафоричний спектр). Референтний домен 
ПРИЧИНА АГРЕСІЇ представлений одним при-
кладом. 

Символьною ознакою червоного кольору, 
наявною в новогрецьких композитах, є «рево-
люційний». Це значення утворене шляхом мета-
форичного зсуву від квалітативної онтологічної 
характеристики «кольору крові», яка є корелятом 
метафор: 

− 1. Х: кольору крові → 2. Y: РЕВОлЮцІй-
НИй [3]: Κόκκινος Στρατός (1: 914) – ім. Червона 
Армія – радянська армія, створена після Жовтне-
вої Революції; Ερυθρός Στρατός (1: 674) – ім. Чер-
вона Армія (букв.); ερυθροφρουρός (1: 674) – ім. 
член молодіжної комуністичної організації в Китаї 
(φρουρός – караульний, конвоїр).

Отже, червоний колір у складі трьох ново-
грецьких композитів має одне символьне зна-
чення, утворене від однієї квалітативної онтоло-
гічної характеристики.

На основі описаного вище І етапу проце-
дури лінгвокогнітивного аналізу композитів 
новогрецької мови з кольороназвою κοκκινος, 
ερυθρος / червоний нами було проаналізовано 
композити новогрецької мови з кожною базовою 
кольороназвою: ασπρος, λευκος / білий; μαυρος, 
μελας, μελανος / чорний; πρασινος, χλωρος / зеле-
ний; κιτρινος, ξανθος / жовтий; μπλε, γαλαζιος, 
γαλανος / синій, блакитний, голубий; γκριζος, γκρι / 
сірий; ροζ / рожевий [11, с. 155–177]. 

Результати ІІ етапу лінгвокогнітивного аналізу 
композитів новогрецької мови з кольороназвами 
[11, с. 177–179] викладено також у висновках 
статті.

Висновки і пропозиції. Аналізовані 175 ком-
позитів новогрецької мови мають ад’єктивні еле-
менти: ασπρος, λευκος / білий (51 – 29,1 %); 
μαυρος, μελας, μελανος / чорний (53 – 30,3 %); 
κοκκινος, ερυθρος / червоний (25 – 14,3 %); 
πρασινος, χλωρος / зелений / (16 – 9,1 %); κιτρινος, 

ξανθος / жовтий (19 – 10,9 %); μπλε, γαλαζιος, 
γαλανος / синій, блакитний, голубий (5 – 2,9 %); 
γκριζος, γκρι / сірий (5 – 2,9 %); ροζ / рожевий (1 – 
0,5 %). Найбільшу кількість у дослідженому кор-
пусі даних мають композити новогрецької мови 
з ад’єктивним елементом μαυρος, μελας, μελανος 
(чорний). 148 композитів є іменниками, 24 – при-
кметниками і 3 – дієсловами. 207 одиниць (81,7 %) 
позначають онтологічну ознаку предмета, 32 оди-
ниці (18,3 %) – символьну ознаку кольору. 

Онтологічні ознаки предмета позначаються 
основами: ασπρος, λευκος (білий); μαυρος, μελας, 
μελανος (чорний); κοκκινος, ερυθρος (червоний); 
πρασινος, χλωρος (зелений); κιτρινος, ξανθος (жов-
тий); μπλε, γαλαζιος, γαλανος (синій, блакитний, 
голубий); γκριζος, γκρι (сірий). Прикметникова 
основа ροζ (рожевий) у складі композитів ново-
грецької мови позначає лише символьну ознаку 
кольору. Поняття про предмети, наділені онтоло-
гічними ознаками, конституюють вісім концепту-
альних ознакових доменів, які, зважаючи на номі-
нативну щільність відповідних композитів, мають 
такий ступінь номінативної промінантності: 

− центральні – лЮдИНА: 49 – 28 %;  
АРТЕФАКТ: 29 – 16,6 %;

− периферія-1 – ПРИРОдНИй ОБ’єКТ: 
20 – 11,4 %; ОдЯг: 18 – 10,3 %; ТВАРИНА: 11 – 
6,3 %;

− периферія-2 – ЇЖА: 8 – 4,6 %; РОСлИНА: 
7 – 4 %; МІСцЕ, ТЕРИТОРІЯ: 1 – 0,5 %. 

Основою внутрішньої форми композитів, спів-
віднесених із зазначеними предметними доме-
нами, є квалітативна пропозиціональна схема 
«ЩОСЬ (Х) є ТАКЕ-колір», вживана в прямих 
номінаціях і їхніх подальших номінативних зсу-
вах. 

Прямі номінації виду ασπρος X, λευκος X; 
μαυρος X, μελας X, μελανος X; κοκκινος X, ερυθρος 
X; πρασινος X, χλωρος X; κιτρινος X, ξανθος X; μπλε 
X, γαλαζιος X, γαλανος X (63 одиниці – 36 %) утво-
рюються на першому кроці деривації. 

Прямі позначення беруть участь у номінатив-
них зсувах: метонімічних / МТН (69 – 39,4 %), 
метафоричних / МТР (41 – 23,4 %), метоніміч-
них + метафоричних / МТН + МТР (2 – 1,2 %). 
Метонімічні номінативні зсуви відбуваються на 
підставі базисних пропозиціональних схем: пар-
титивності (42 вживання), власності (13 вживань), 
каузації (10 вживань), інклюзивності (5 вживань), 
контактної дії (3 вживання), локативності (2 вжи-
вання). Метафоричні номінативні зсуви відбува-
ються на підставі пропозиціональної схеми поді-
бності / метафори (43 вживання). Зазначені схеми 
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застосовуються у творенні композитів на другому 
та третьому кроках деривації (106 та 6 одиниць 
відповідно). 

У метафоричних номінаціях назви предметних 
сутностей виду ασπρος X, λευκος X; μαυρος X, μελας 
X, μελανος X; κοκκινος X, ερυθρος X; πρασινος X, 
χλωρος X; κιτρινος X, ξανθος X, які належать до різ-
них предметних доменів, є метафоричними коре-
лятами, що формують такі метафоричні спектри 
концептуальних референтів:  

− АРТЕФАКТ (3) → референти: лЮдИНА 
(1), ПРИЧИНА АГРЕСІЇ (1), СОЦІАЛЬНА ПОДІЯ 
(1);

− ТВАРИНА (3) → референти: НІСЕНІТ-
НИЦЯ (1), лЮдИНА (2);

− ЛЮДИНА (1) → референт: ПРИРОДНИЙ 
ОБ’ЄКТ (1); 

− ПРИРОДНИЙ ОБ’ЄКТ (1) → референт: 
ФІНАНСОВИЙ СТАН (1); 

− ОДЯГ (1) → референт: ТВАРИНА (1).
Отже, більший метафоричний потенціал мають 

поняття зі складу корелятивного домену АРТЕ-
ФАКТ (три мовні одиниці, тричленний метафо-
ричний спектр). Серед референтних доменів біль-
ший ступінь метафоризації має домен ЛЮДИНА, 
представлений трьома прикладами. 

Символьні ознаки чорного (12 одиниць), білого 
(9 одиниць), сірого (4 одиниці), червоного (3 оди-
ниці), жовтого (3 одиниці) та рожевого (1 оди-
ниця) кольорів, наявні в новогрецьких компози-

тах, утворюються шляхом метафоричного зсуву 
від квалітативних онтологічних характеристик, 
які стають корелятами метафор. 

У складі проаналізованих новогрецьких компо-
зитів із колоративом найбільшу кількість символь-
них значень (6) утворює білий колір. Чорний колір 
утворює 4, сірий колір – 3 символьні значення, 
жовтий колір – 2 символьні значення. Червоний 
і рожевий кольори утворюють по одному символь-
ному значенню кожний. Зелений і синій, блакит-
ний, голубий кольори в досліджених новогрецьких 
композитах символьних значень не утворюють.

Перспективи подальших розвідок у цьому 
напрямі вбачаються у можливості застосу-
вання вищевикладеної методики лінгвокогнітив-
ного аналізу композитів новогрецької мови, які 
мають у своєму складі колоративний компонент, 
і під час аналізу номінативних одиниць складної 
структури з кольоронайменуваннями на матері-
алі різних мов. Зокрема, проведене дослідження 
уможливить здійснення порівняльного аналізу 
лінгвокогнітивних засад утворення композитів із 
основними кольороназвами у різних досліджува-
них мовах, що дасть змогу виявити універсальні 
та ідіоетнічні особливості в «колірних» концеп-
туальних картинах світу носіїв цих мов, а також 
спільні та відмінні ознаки у номінативних проце-
сах, які зумовили появу таких композитів на різ-
них кроках концептуальної та формальної дери-
вації.
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Filatova K. O. COgNITIVe lINgUISTIC FOUNDaTIONS 
FOr COININg MODerN greeK COMPOUNDS WITH COlOr-TerMS

The article offers a research of cognitive linguistic foundations for coining Modern Greek compounds 
with color-terms. The paper presents the methodology of cognitive linguistic analysis of Modern Greek 
compounds with color-terms. The aforementioned analysis has two stages: the first one provides the analysis 
of Modern Greek compounds with each basic color-term in turn; the second one, comparative, performs 
the study of Modern Greek compounds with all basic color-terms, namely, ασπρος, λευκος / white; μαυρος, 
μελας, μελανος / black; κοκκινος, ερυθρος / red; πρασινος, χλωρος / green; κιτρινος, ξανθος / yellow; μπλε, 
γαλαζιος, γαλανος / blue; γκριζος, γκρι / grey; ροζ / pink.

The study particularly describes the first stage of cognitive linguistic analysis of Modern Greek compounds 
with basic color-term and illustrates it by cognitive linguistic analysis of Modern Greek compounds with κοκκινος / 
ερυθρος color-term. In particular, the paper describes the steps to be taken within the first stage of cognitive linguistic 
analysis of Modern Greek compounds with basic color-term, such as: a sample of Modern Greek compounds with 
basic color-term from Greek dictionaries; a distribution of Modern Greek compounds with color-term into two 
groups: first one with color-term as ontological property of objects and second one with color-term associated 
with symbolic property; a sort of first group compounds with ontological domains; an analysis of Modern Greek 
compounds with basic color-term coined by direct and figurative nomination; an analysis of Modern Greek 
compounds with basic color-term formed indirect meaning by metaphoric nomination; a study of Modern Greek 
compounds with color-term having symbolic meaning; an analysis of data obtained.

The article also resumes the results of the second stage of cognitive linguistic analysis of Modern Greek 
compounds with basic color-terms: ασπρος, λευκος / white; μαυρος, μελας, μελανος / black; κοκκινος, ερυθρος / red; 
πρασινος, χλωρος / green; κιτρινος, ξανθος / yellow; μπλε, γαλαζιος, γαλανος / blue; γκριζος, γκρι / grey; ροζ / pink. 

Key words: nominative unit, basic color-terms, cognitive linguistic analysis, nominative models, conceptual 
domains, basic propositional schemas, inner form of a compound.


