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Колеравы код традыцыйнай культуры вачыма фалькларыста

Iна Швед, Мiфалогiя колеру у беларускай традыцыйнай духоунай культу-
ры, Брэст 2011, сс. 291

Швед Iна Анатольеуна у рэцэнзаванай манаграфii робiць першую у бела-
рускай фалькларыстыцы спробу рэканструкцыi колеравага коду беларускай
традыцыйнай духоунай культуры. Дадзены код даследуецца ва усiм багаццi
яго характарыстык, паунаце яго унутраных i знешнiх сувязяу i адносiн. Пры
гэтым аутар сыходзiць са слушнага меркавання, што вывучэнне паасобных
колеравых сiмвалау па-за рамкамi кода, у межах якога яны функцыянуюць,
i часта па-за кантэкстам знакава-сiмвалiчнай сiстэмы традыцыйнай куль-
туры, без глыбокай рэканструкцыi мiфапаэтычнай мадэлi свету не дазваля-
ла усебакова раскрыць сутнасць фальклорных сiмвалау, вызначыць спецыфi-
ку мiфалогii колеру, як i мiфалогii iншых фрагментау традыцыйнай карцiны
свету беларусау (с. 81) i што глыбiннае значэнне семiятызаваных колерау
магчыма выявiць толькi пры звароце да знешнiх у адносiнах да iх “крынiц”
(рытуал, мiфалогiя, вусная паэзiя, мова), пры уключэннi у якiя колер набы-
вае (актуалiзуе) статус знака, сiмвала; мiфалогiю колерау, самыя архаiчныя
элементы iх сiмволiкi раскрываюць вераваннi i абрадавы матэрыял (с. 262).

11 Гл.: Мушынск i М. I., Летапiс жыцця i творчасцi Якуба Коласа, Мiнск 2012.
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Актуальнасць такога падыходу не выклiкае сумненняу. Спалучэнне апiсальна-
га падыходу з парадыгматычным дало магчымасць аутару упершыню на бела-
рускiм матэрыяле выявiць спецыфiку семантыкi i функцыянальнасцi асноуных
колеравых сiмвалау i адначасова дыяд i трыяд, якiя яны утвараюць у пэуных

фальклорных тэкстах. Рэтра-рэфлексiя усiх актуалiзацый колеравых сiмвалау
дазволiла апiсаць “алфавiт” колеравага кода, яго структурную, семантычную
i “стылiстычную” арганiзацыю.

У першым раздзеле “Колеравы код культуры як праблема мiждысцыплi-
нарнага даследавання” Iна Анатольеуна абагульнiла шырокае кола неабходнай
класiчнай i найноушай лiтаратуры (у прыватнасцi, важныя з пункту гледжан-
ня тэорыi i метадалогii даследавання знакава-сiмвалiчнай сферы традыцый-
най культуры славян работы супрацоунiкау Iнстытута славяназнауства РАН;
г. Масква), пры выпрацоуцы свайго падыходу да прадмета даследавання, вы-
значэннi тэарэтыка-метадалагiчных асноу даследавання колеравага кода бе-
ларускай традыцыйнай культуры прадуктыуна выкарыстала набыткi айчын-
ных i замежных гуманiтарыяу у сферы вывучэння колеру як чыннiка культу-
ры, матэрыялы слоунiкау “Славянские древности” (Масква 1999–2009, т. 1–4),
“Беларуская мiфалогiя” (Мiнск 2011), “Беларускi фальклор” (Мiнск 2005–2006,
т. 1–2) i iнш.

У цэнтры разгляданага даследавання знаходзяцца вызначальныя элемен-
ты колеравага коду беларускай традыцыйнай духоунай культуры – белы, чы-
рвоны, чорны (так званая унiверсальная колеравая трыяда), жоуты, зялëны,
сiнi i шэры колеры, якiм прысвечаны асобныя раздзелы другой главы. У пер-
шым з iх аутарка слушна сцвердзiла, што пазiтыуна ацэнены белы колер аса-
цыюецца з жыццëвай сiлай, вытворчай патэнцыяй, якая знаходзiцца у яйку,
малацэ i мужчынскiм семенi, i суадносiцца з кардынальнымi канцэптамi па-
чатку (што выразна выяулена у iнiцыяцыйных, прадуцыравальных i ачыш-
чальных рытуалах). Разам з тым на мiфалагiчным узроунi беламу колеру
можа надавацца семантыка пустаты, безжыццëвасцi, бесцялеснасцi, што ад-
сылае да канцэптау «смерць» i «нецнатлiвасць» (у вясельным абрадзе). Бе-
лы абазначае нараджэнне новага i адначасова растварэнне, знiкненне ста-
рога. Калi сiмволiка белага колеру вызначаецца яго асацыяцыяй з пуста-
той, бесцялеснасцю, смерцю, ëн выступае у аднолькавых абрадавых сiтуацы-
ях i мiфапаэтычных кантэкстах з чорным, сiнiм i жоутым колерамi i можа
утвараць апазiцыйныя адносiны з чырвоным колерам. Мiж тым усе гэтыя ко-
леры могуць выступаць прыкметай не-чалавечай (часта дэманiчнай) прыро-
ды разнастайных персанажау i фiгураваць у каляндарных i сямейных абрадах
з пераапрананнем.

У другiм раздзеле, прысвечаным мiфалогii чырвонага колеру, паказана,
што, з аднаго боку, гэты колер асацыюецца з субстанцыяй жыцця – крывëй,
а таксама жаночымi атрыбутамi i сiмвалiзуе плоднасць, узнауленне, здароуе
(чырвоны, у адрозненне ад жоутага, сiняга, белага (= бледнага), зялëнага,
чорнага, шэрага, – iндыкатар здароуя), дынамiчны пачатак, любоуную моц,
багацце, шчасце, знаëмства, выяуляе прынцыпы тварэння, актыунасцi, развiц-
ця, надзяляецца прадуцыравальнымi, гаючымi i апатрапейнымi уласцiвасцямi.
У песнях на любоуна-шлюбную тэматыку (у першую чаргу вясельных) i нека-
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торых iншых чырвоны колер, акрамя таго што надзяляецца прадуцыраваль-
най сiмволiкай, у агульным плане станоуча характарызуе вылучаныя асо-
бы, прадметы, з’явы, абазначае заключную фазу дзявочага росту, гатоунасць
дзяучыны да шлюбу, сiмвалiзуе любоуна-эратычныя адносiны. З другога бо-
ку, чырвоны колер асацыюецца з крывавай небяспекай, парушэннем гармонii,
далучанасцю да iншасвету, лiмiнальнасцю (у абрадах жыццëвага цыкла чыр-
воныя прадметы не толькi выконваюць ахоуную функцыю, але i абазначаюць
пераходны стан iх аб’ектау: немауляцi, жанiха i нявесты, нябожчыка). Можна
пагадзiцца з заключэннем Iны Анатольеуны, што чырвоны колер вызначаецца
семантыкай смерцi i функцыяй яе пераадолення (с. 156).

Чорны колер, паводле аутарскiх назiранняу, вызначаецца асаблiвым мi-
фалагiчным статусам у народнай культуры якi мае магiчныя, рытуальныя
функцыi i сiмвалiчныя характарыстыкi – у параунаннi з iншымi колерамi,
пастаянныя, найбольш канкрэтныя (с. 157). Пры гэтым I. А. Швед падкрэслi-
вае, што чорны суадносiцца з ноччу, са сном, адсутнасцю свядомасцi, радас-
цi, развiцця, з распадам, завяршэннем цыкла, зямлëй, падзем’ем i да т.п. Ра-
зам з тым асаблiвы мiфалагiчны статус чорнага колеру у многiм тлумачыць
разгалiнаванасць павер’яу пра вызначанасць рэалiй гэтага колеру. Чорны ко-
лер шырока прадстаулены у магiчных рытуалах, звязаных са смерцю (рэаль-
най цi сiмвалiчнай), заканчэннем цi перарываннем пэунага этапу iснавання,
актыуным умяшальнiцтвам у жыццë чалавека знешнiх дэструктыуных сiл.
Чорны сiмвалiчна выяуляе безжыццëвасць, нябачнасць (у прыватнасцi нябач-
насць таго свету для жывых людзей), небыццë, спыненне камунiкацыi, хаос,
разбурэнне, небяспеку для здароуя i жыцця чалавека, не-чалавечае, няправед-
нае, злое, агрэсiунае i маркiруе пэуны аб’ект як прыналежны да таго свету,
чужы, грахоуны, падкрэслiвае магiчныя цi дэманiчныя уласцiвасцi персана-
жа, недвухсэнсоуна указвае на яго варожае стауленне да людзей, iх маëмасцi
i да т.п. Пагодзiмся з думкай аутара, што на фоне таго, што чорнае трак-
туецца як нячыстае, бруднае, выяуляе функцыянальную i семантычную су-
вязь з тым светам, выступае магiчным засяроджаннем хтанiчнай iснасцi,
становiцца зразумелым прыпiсванне чорнаму колеру (рэалiям, iм маркiрава-
ным) апатрапейна-засцерагальных уласцiвасцей, функцый страшання, выка-
рыстанне яго як сродку пераадолення крытычнай сiтуацыi, магiчнага пра-
грамавання руху нячыстай сiлы вонкi з чалавечага свету. Чорны сiмвалiч-
на асацыюецца са спараджальна-хтанiчным Касмiчным нiзам, а таму можа
iнтэрпрэтавацца як засяроджанне энергii эратычнай, магiчнай, чарадзей-
най. На асацыятыунай сувязi чорнага колеру з зямлëй i ураджаем, спелым се-
менем, якiя яна родзiць, засноуваецца семiятызацыя чорнага колеру як знака
плоднасцi, багацця. Праз сiмволiку чорнага колеру у мiфапаэтычнай мадэлi
свету беларусау маркiруецца час i прастора (с. 188).

Выклад матэрыялу адносна мiфалогii жоутага колеру дазваляе I. А. Швед
прыйсцi да слушнага заключэння, што яго амбiвалентная семантыка уключае

(у залежнасцi ад кантэксту) матывы агню, сонечнага святла, золата, плод-
насцi, матэрыяльнага багацця, высокага сакральнага статусу; жоутыя ко-
сы – дзявочы эстэтычны iдэал. Жоуты колер шырока прадстаулены у ма-
гiчных актах прафiлактыкi i лячэння хвароб – паводле сiмптомау, звязаных
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з iм. Але пераважна жоутае мае негатыуную ацэнку, кадзiруе уяуленнi пра
чужое, анамальнае, сiмвалiзуе далучанасць да замагiльнага свету, пераход-
ны стан, атаясамлiваецца з хваробай, смерцю, звязваецца з прынцыпамi раз-
бурэння, знiкнення вiтальных сiл. Гэтыя уяуленнi канцэнтруюцца вакол пе-
раходных абрадау i перыядау, калi чалавек знаходзiцца у асобым з пазiцыi
народнага светапогляду стане. Негатыуная семантыка жоутага узмацняецца

у народных тлумачэннях сноу, у якiх яно трактуецца як знак няшчасця, рас-
стання, здрады.

Як амбiвалентны i полiвалентны сiмвал разгледжаны у манаграфii i зялë-
ны колер. Падкрэслена, што як галоуны тон лета зялëны – гэта колер поунай
жыццëвых сiл раслiннасцi, прыроды у яе зменлiвасцi, няспеласцi, маладосцi,
якi выяуляе актыунасць, стварэнне, жыццястойкасць, сiмвалiчна звязваецца
з развiццëм, пераходнасцю. З iншага боку, пры асацыяцыях з пасiунасцю,
нерухомасцю, хтанiзмам (раслiннасць выходзiць з-пад зямлi), зялëны колер

судачыняецца са сферай смерцi, сiмвалiзуе безжыццëвасць, той свет i яго
прадстаунiкоу, а таксама нязменнасць (зялëныя плесень, цiна). I. А. Швед
слушна сцвярджае, што гэтыя факты вызначаюць багацце мiфа-абрадавых
кантэкстау зялëнага колеру у беларускай традыцыйнай культуры.Праведзены
аналiз фальклорна-этнаграфiчнага матэрыялу дае магчымасць сцвярджаць,
што зялëны ужываецца у характарыстыках адмоуных персанажау са значэн-
нямi ‘хворы’, ‘нерухомы’, ‘сумны’, ‘сапсаваны’; разам з тым выкарыстоуваецца
пры апiсаннi удзельнiкау вясельнага i радзiннага рытуалау, каханага муж-
чыны цi жанчыны са значэннямi ‘малады’, ‘прыгожы’, ‘святочны’, ‘лепшы’,
‘дарагi’.

Што да сiняга колеру, то, як паказана на матэрыяле розных вiдау i жан-
рау беларускай традыцыйнай духоунай культуры, ëн маркiруецца часцей
негатыунымi канатацыямi, з’яуляецца атрыбутам хтанiчнага i дэманiчнага
свету i яго прадстаунiкоу. Ëн таксама асацыюецца з мужчынскiм пачаткам,
выступае прыкметай неба, мора, нябеснага i падземнага агню (у прыватнасцi
з’яуляецца эпiтэтам сонечнага ззяння, маланкi, падземных скарбау), асацыю-
ецца з серабром, поунай жыццëвых сокау раслiннасцю, а у некаторых выпадках

– з аднесенымi да чужога свету лозамi i асiнай. У вертыкальнай трох’яруснай
будове свету сiнiм колерам характарызуюцца маркëр сярэдняга яруса – дуб,
а таксама камень, якi звычайна цэнтруе той свет. Маркiроука локусау як сi-
нiх (нават калi эпiтэт «сiнi» функцыянуе у якасцi пастаяннага – сiняе мора,
сiняе неба) указвае на iх аддаленасць ад свету чалавечага, далучанасць да све-
ту чужога. Для народнай дэманалогii, як слушна адзначае аутар, характэрна
супадзенне сiмвалiчных прыкмет сiняга, зялëнага i чорнага.

Паводле назiранняу I. А.Швед,шэры (сiвы, сiзы) колер у бальшынi выпад-
кау служыць iндыкацыi адмоуных або нейтральных з’яу, выяуляе маргiналь-
ны статус пазначанага iм аб’екта, далучанасць iстоты да замагiльнага свету,
прэзентуе канцэпт чужога, iдэю пераходу (з адной сферы светабудовы у дру-
гую, у новую форму iснавання, з аднаго стану у iншы), атрыбутуе розныя
рэалii, надзеленыя семантыкай зменлiвасцi, маркiруе дэманiчных iстот i са-
кралiзаваных жывëл-медыятарау са здатнасцю пранiкаць у iншы свет. Гэты
колер прадстаулены у магiчных рытуалах, якiя звязаны з заканчэннем цi пера-
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рываннем пэунага этапу iснавання, са спыненнем актыунага умяшальнiцтва
у жыццë чалавека знешнiх дэструктыуных сiл. Сiмвалiчная функцыя шэрага
колеру як пасрэднiка матываваная тым, што у iм злучаюцца два процiлеглыя
прынцыпы: прынцып белага i прынцып чорнага. Магчыма, таму шэры аба-
значае няяснасць, нявызначанасць, туманнасць, змешанасць, мiж тым у гэтай
невычэрпнай змешанасцi (як у глiне) прыхаваныя розныя рэчы i формы. Аутар

выказвае меркаванне, што магчыма таму шэрыя жывëлы-медыятары надзя-
ляюцца высокай дзейснасцю (с. 237). Асаблiвую цiкавасць выклiкаюць пада-
дзеныя у спецыяльным раздзеле назiранне i аналiз важнейшых асаблiвасцяу
функцыянавання колеравых дыяд i трыяд у беларускiм фальклоры.

Завяршаючы свае выклады, Iна Анатольеуна звяртае увагу на тое, што
разгледжаныя чыннiкi колеравага коду як арганiзуючыя фактары традыцый-
най храматычнай камунiкацыi захавалi сувязь з архетыпавымi уяуленнямi
i разам з тым сталi адмысловымi эталонамi, пры дапамозе якiх фiксава-
лася iдэальная мадэль адносiн у сiстэмах «чалавек – прырода», «чалавек –
соцыум», i адпаведна структуравалася i арганiзоувалася чалавечая дзей-
насць (с. 252 ). У манаграфii паказана, што названыя колеры з’яуляюцца
грунтам семантычных апазiцый тыпу «белы/чорны», «жоуты/чырвоны»,
«белы/чырвоны», маркëрамi класау iзафункцыянальных аб’ектау i могуць
квалiфiкавацца як прыкметы, што выступаюць важным iнструментам асэнса-
вання i ментальнай арганiзацыi рэальнасцi мiфапаэтычным мысленнем у рам-
ках усеахопнай антытэзы Хаос – Космас. Пагодзiмся з аутарам i у тым, што
прадметнае поле колеравых прыкмет у фальклоры надзвычай шырокае, а iх
культурная трактоука уцягвае у семантычную сферу пэуных колерау шырокi
спектр асацыяцый, канатацый, матывау; колеравыя прыкметы вельмi часта
кладуцца у аснову семантычнай матывiроукi назвау розных рэалiй. Даслед-
чыца на прэзентатыуным матэрыяле даводзiць, што у беларускiм фалькло-
ры колер характарызуе станы, уласцiвасцi, аб’екты, з’явы, дзеяннi, чалаве-
ка, прадметы, паняццi; маркiруе не-чалавечы свет i яго прадстаунiкоу; вы-
ступае элементам намiнацыi людзей, раслiн, жывëл, прыродна-ландшафтных
аб’ектау, дэманiчных iстот. Колеры не толькi аказваюцца матэрыялам для

пабудовы культурных мадэляу з няколеравым зместам, адыгрываюць ролю
важных класiфiкатарау, у дэманалогii з’яуляюцца прыкметамi, на аснове якiх
розныя катэгорыi дэманiчных персанажау можна адрознiць ад рэальна iсну-
ючых людзей, жывëл цi артэфактау, але i выконваюць ацэначную ролю, вы-
значаюць чалавека у яго бiялагiчным, сацыяльным, рытуальным статусах.
Паказана таксама,што колеравыя характарыстыкi становяцца адным з вызна-
чальных элементау у раскрыццi мiфалагiчнай сiмволiкi часавых адрэзкау, якiя
праз колеравую прыкмету атрымлiваюць больш глыбокую i адэкватную iнтэр-
прэтацыю. Так, вылучаныя у каляндарна-часавай прасторы т.зв. чырвоныя,
чорныя i белыя днi (тыднi), акцэнтуюць пачатак (цi канец) пэуных перыядау
i адпаведна ацэньваюць iх (такiя словазлучэннi намiнiруюць не толькi перыяд,
але i указваюць на стан).

Разгледжаны у манаграфii матэрыял робiць вiдавочнай i важнасць ко-
лерау як семантычных катэгорый у каляндарных, сямейных i аказiянальных
абрадах, многiя з якiх, як сведчаць шматлiкiя апiсаннi, лiтаральна насычаны
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колерам; пры гэтым колеравая прыкмета перадаецца праз прадстауленне вы-
значанага традыцыяй прадмета – яе носьбiта (вопратка, аксесуары, прадмет-
ны рад i iнш.). Асноуныя iдэi i мэты рытуалау (дэкларацыя пераходу у новыя

сацыяльны, бiялагiчны станы, замацаванне новага статуса, прадуцыраванне
дабрабыту, ахова, кампенсацыя, пакрыццë пэунага дэфiцыту, трансляцыя iн-
фармацыi пра псiха-фiзiчны, сацыяльны, матэрыяльны станы удзельнiкау ры-
туалу, вырашэнне задач полавай iнiцыяцыi, выяуленне эстэтычных, эмацыя-
нальных i iншых ацэнак (колер як знак здаровага/нездаровага, прыгожага/не-
прыгожага, багатага/беднага, высокага/нiзкага сацыяльнага статуса i г.д.),
як адзначае I. А. Швед, рэалiзуюцца таксама праз актуалiзацыю каларыстыч-
нага «слоунiка» вербальнай складаючай абрадавых комплексау. У вербальных
тэкстах называнне прадмета, якi характарызуецца вызначаным колерам, ад-
павядае прэзентацыi колеравай прыкметы прадмета для перадачы пэунага
значэння у рытуале. Натуральна, што калi колеравы код прадстаулены у ры-
туале iмплiцытна, праз прэзентацыю прадметау, для якiх колеравая прык-
мета выступае адной з шэрагу сiмвалiчных, названы код абавязкова зна-
ходзiцца ва узаемадапауняльных адносiнах з iншымi: персанажным, раслiн-
ным, жывëльным, рэчавым, рэчыуным i iнш. (с. 263).

Вынiкам аналiзу шырокага фонду фальклорна-мiфалагiчных тэкстау

(у семiятычным значэннi) з прымяненнем сучасных методыкi i ведау у галiне
фалькларыстыкi, мiфалогii, светапогляднай архаiкi, колеразнауства i iнш. ста-
ла усведамленне таго, што колеравы код да сëнняшняга часу захоувае сваю
культурную актыунасць, выяуляе здатнасць назапашваць iнфармацыю, г.зн.
здатнасць памяцi, i функцыянаваць як самакаштоуная форма мiфа-фальк-
лорнага сама- i светавыяулення, як прыродна-культурны i эстэтыка-каму-
нiкатыуны феномен, праз якi артыкулюецца складаны комплекс народных

уяуленняу. Колер у беларускай традыцыйнай культуры, як слушна даводзiць
I. А. Швед, працягвае выконваць iнтэрпрэтатыуную i рэгулятыуную (аксiя-
лагiчную, гнасеалагiчную, мемарыяльную, прагматычную, у тым лiку магiч-
ную) функцыi.

Асаблiва хочацца падкрэслiць, што манаграфiя “Мiфалогiя колеру у бела-
рускай традыцыйнай духоунай культуры” напiсана на аснове уласных аутар-
скiх рэканструкцый семантыкi, сiмволiкi i прагматыкi колеравых сiмвалау,
наяуных у фальклорных тэкстах. Значную частку матэрыялу, уведзенага у яе

змест, складаюць уласныя запiсы аутара, якiя захоуваюцца у архiве вучэбнай
фальклорна-краязнаучай лабараторыi БрДУ iмя А. С. Пушкiна i якiя у пэунай

ступенi паглыбляюць сучасныя навуковыя веды пра сутнасць колеравага коду
беларускага традыцыйнай культуры.

У заключэнне азначым, што манаграфiя I. А. Швед – самастойная i арыгi-
нальная навукова-даследчая праца, якая арганiчна упiсваецца у парадыгму гу-
манiтарных даследаванняу пачатку ХХI ст. Яе матэрыялы карысныя для наву-
ковых работнiкау (фалькларыстау, этнолагау, этналiнгвiстау), выкладчыкау,
студэнтау, аспiрантау. ËСЦЬ СПАДЗЯВАННЕ, ШТО Асэнсаванне праблем

мiфалогii колеру, функцыянавання колеравага кода беларускага фальклору
дасць магчымасць пашырыць навуковыя пошукi на сiстэмы iншых кодау, вы-
вучэнне мiфалогii iншых чыннiкау народнай карцiны свету беларусау. Вынi-
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кi працы дазволяць выявiць агульныя i адметныя iнфарматыуныя зоны для

розных кодау; стварыць метасiстэму знакавага адлюстравання касмалагiч-
ных, анталагiчных, сацыяльных уяуленняу нашых продкау, на высокiм наву-
кова-тэарэтычным узроунi распрацаваць канцэпцыю развiцця нацыянальнага
мастацтва з улiкам эстэтычных прыярытэтау беларусау.

Таццяна Валодзiна
Мiнск


