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СЕМАНТЫЧНАЯ АПАЗІЦЫЯ «БЕЛЫ/ЧОРНЫ» Ў МІФАЛАГІЧНАЙ КАРЦІНЕ СВЕТУ БЕЛАРУСАЎ  
На мифофольклорном материале белорусской традиции рассматриваются семантика и функциональность оппозиции

«белый/черный». Отмечается, что признаки «белый» и «черный» выполняют оценочную роль, указывают на происхождение и
статус объекта, маркируют хронотоп. 

The article is devoted to the semantics and functioning of the opposition «white/black» in the Belarusian mythology and folklore. 
Signs «white» and «black» value and indicate the origin and status of the object. These signs mark space and time. 

Семантыка і сімволіка колераў, у тым ліку
белага і чорнага, з’яўляліся прадметам цікавасці
яшчэ з антычных часоў. Гэтую праблематыку
распрацоўвалі прадстаўнікі разнастайных галін
навукі: псіхалогіі, лінгвістыкі, літаратуразнаўства, 
народазнаўчых дысцыплін. Адпаведныя артыку-
лы ўключаны ў шматлікія энцыклапедычныя
выданні (гл., у прыватнасці: Толстой 1995; Зайкоўскі
2006; Крук 2006 і інш.). Логіка мадэлявання роз-
ных фрагментаў карціны свету праз колеравы
код складае важны прадмет фалькларыстычнага
аналізу. Абазначаная навуковая праблема патра-
буе фундаментальнага даследавання на аснове
комплекснага падыходу. Асобае сімвалічнае зна-
чэнне ў традыцыйнай народнай культуры пры-
пісваецца камбінацыям розных колераў. Прычым
сэнс такога сімвалічнага цэлага звычайна не зво-
дзіцца да сумы значэнняў асобна ўзятых коле-
раў. Найбольш моцным аптычным і сімвалічным
кантрастам, як вядома, з’яўляецца кантраст чор-
нага і белага. Адпаведна апазіцыя «белы/чорны» 
адыгрывае значную ролю ў міфалагічных карці-
нах свету розных народаў.  

Функцыя носьбітаў прыкметы «белы» зама-
цоўваецца за пэўнымі рэаліямі – срэбрам, сне-
гам, малаком, смятанай, мукой, яйкам, бярозай, 
рукамі і інш. «Чорны» суадносіцца з ноччу (калі
чалавек губляе магчымасць арыентавацца ў на-
ваколлі), са сном, з адсутнасцю свядомасці, по-
пелам, распадам, макавым насеннем, зямлёй, 
падзем’ем, смалой, чортам і інш. Пры апісанні ча-
лавечага цела эпітэт «чорны» ўжываецца пера-
важна з назоўнікамі бровы, валасы, печань і кроў. 

Вызначальны колер пералічаных аб’ектаў не-
пасрэдна называецца ў фальклорных тэкстах
розных жанраў, а ў загадках ён выступае асновай
для адгадкі. Напрыклад: «Шуба (шубка) бела
ўвесь свет адзела. – Снег»; «Зялёная, а не луг, 
белая, а не снег, кучаравая, а без валасоў. – Бя-
роза» (Загадкі 1972, 50, 65). Як белым, так і чор-
ным колерамі характарызуецца хлеб: Божая ка-
роўка, // Паляці на небка, // Прынясі нам хлебка // 
Чорнага і белага, // Толькі негарэлага (зап. ад
М.М. Мігно 1936 г. н., в. Аброва Івацэвіцкага р-на). 
Носьбіты прыкметаў «белы» і «чорны» могуць
выступаць іх замяшчальнікамі і адпаведна семан-
тызавацца, ацэньвацца. Так, белы колер, павод-
ле слушнай заўвагі Л. Радэнкавіча, асацыіруецца
са стваральнай сілай, якая знаходзіцца ў яйку, 
малацэ і мужчынскім семені (гл. Раденковиħ
1996, 281).  

У міфалагічнай карціне свету беларусаў, як і
многіх іншых народаў, чорны колер абагульняе
цёмныя колеры (асабліва характэрна супадзенне
сімвалічных прыкмет чорнага і сіняга) і з ім суад-
носіцца малая колеравая інтэнсіўнасць ці яе ад-
сутнасць, у адрозненне ад белага, які можа
прадстаўляць абагульнена рад светлых таноў, 
вялікую колеравую інтэнсіўнасць. У сімвалічнай
сферы карэляцыя ‘белы’ – ‘чорны’ (‘светлы’ – ‘цём-
ны’) нярэдка ўваходзіць у эквівалентны рад з па-
рамі ‘добры’ – ‘дрэнны’, ‘мужчынскі’ – ‘жаночы’, 
‘жывы’ – ‘памерлы’. Магчыма суаднесенасць па-
водле прыкметы ‘белы’ – ‘не белы’, і тады белы
колер, матываваны прыкметай ‘ясны, светлы, 
чысты’, абазначае сакральнасць, чысціню, плод-
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насць, святло (гл. Толстой 1995, 151). Беларусам 
і іншым славянскім народам вядома ўяўленне 
пра «царства цемры» як пра замагільны свет, не-
гатыўна ацэнены, які проціпастаўлены пазітыўна 
ацэненаму «беламу свету». Белы свет – наш, 
гэты свет, і ён проціпастаўлены таму, не беламу 
свету, як белы дзень – чорнай ночы. У сувязі з 
гэтым характэрны загадкі тыпу: «Белая птушка 
ўвесь свет абляцела. – Дзень»; «Чорна карова 
ўвесь свет збарола, бела ўстала – увесь свет 
падымала. – Ноч, дзень» (Загадкі 1972, 59, 61).  

У беларускай замоўнай традыцыі для стварэн-
ня вобраза верхняга яруса светабудовы выка-
рыстоўваюцца такія станоўча афарбаваныя коле-
равыя і светлавыя эпітэты, як белы (свет), ясны 
(месяц, сонца, зоры). Сталая формула бела-
рускіх замоў («Ёсь на свеці тры цары: первы 
цар – ясён месяц на небі, другі цар – чорны рак у 
моры, трэці цар – серы воўк за морам») (Замовы 
2000, 81) можа інтэрпрэтавацца як камбінацыя 
трох колераў, прадстаўленая іншым кодам (кас-
мічны код) (гл. Раденковиħ 1996). «Белы» ўвахо-
дзіць у рад эпітэтаў, пры дапамозе якіх ствараец-
ца вобраз не толькі «верхняга» свету, але і іншых 
прасторавых кантынуумаў: «таго» свету і міфала-
гічнага цэнтра. У розных фальклорных жанрах 
белы (божы) свет – гэта звычайна бачны свет, 
светабудова, узятая без яе ніжняга яруса – 
падзямелля, апраметнай.  

Чорны колер асацыіруецца з «ніжнім» светам. 
З прычыны таго што дэманічныя істоты звязаны з 
хтанічным светам і іх актыўнасць выпадае на 
цёмную частку сутак, яны нярэдка атрыбутуюцца 
як чорныя. Адна з агульных назваў нячыстай 
сілы – «чорная сіла». Чорны колер – характэрная 
прыкмета чорта, д’ябла, а таксама лесавіка, дзя-
дочка-палявічка, еўніка, дамавіка і г. д. У д’ябла 
нават слёзы чорныя. Так, паводле легенды, кру-
шына вырасла на тым месцы, куды падалі слёзы 
скінутага з неба д’ябла. Чорна-чырвоны колер 
ягад і сам сок іх дагэтуль захоўваюць найчысцей-
шы выгляд чортавых слёз (гл. Зямля… 1996, 
156). У постаці жанчыны ў чорным (сімвал смер-
ці) з’яўляюцца некаторыя персаніфікаваныя хва-
робы. Так, вераць, што камета перакідаецца ў 
чорную бабу, уночы ходзіць па вёсцы, малюе ву-
голлем на дзвярах крыжы; дзе паставіць чорны 
крыж, у той хаце ўсе памруць (Там жа, 407). У 
выглядзе чорнай жанчыны з агнявымі стрэламі 
нібыта паказваецца чума (Там жа, 618). Чорны 
колер матывуе намінацыю шэрагу жаночых пер-
санажаў. На прыкмеце «чорны» заснаваны назвы 
хвароб тыпу чорная немач, чорная воспа («Як 
хварэлі сем лет таму на чорную воспу дзеці, то 
бачылі, як ад сяла да сяла хадзіла неяка паненка 
ў чорным доўгім блішчастым убранні: дзе яна 
толькі перайшла, то там пачалі надта хварэць і 
ўміраць» (Зямная дарога… 1999, 278–279).  

Характэрна, што многія міфалагічныя перса-
нажы, якія атрыбутуюцца як чорныя, могуць мець 

прыкмету «белы» (да прыкладу, русалка, дама-
вік, здань, ахоўнік месца ці скарбаў). Гэта ў шэра-
гу выпадкаў абумоўліваецца адрозненнямі ла-
кальных традыцый. Так, у паўднёвай Беларусі ру-
салку называюць белай бабай: яна нібыта хо-
дзіць па белым жыце; у Жлобінскім раёне ве-
раць, што русалкі паказваюцца чорнымі ці маюць 
чорную вопратку або валасы, косы (гл. Народная 
міфалогія 2003, 58). Разам з тым прыкметы «бе-
лы» і «чорны» адносна міфалагічных персанажаў 
могуць чаргавацца ў адной лакальнай традыцыі. 
Верылі таксама, што міфалагічныя істоты апра-
нуты цалкам у белае ці маюць на сабе толькі эле-
менты белага (ці бліскучага) адзення. Лічыцца, 
што ў белым з’яўляюцца як русалкі, так і «чыс-
тыя» памерлыя. «Белы колер ёсць колер інша-
светных істот, што дастаткова выразна паказаў 
Негелейн у спецыяльнай працы пра значэнне 
белага колеру. Белы колер ёсць колер істот, якія 
згубілі цялеснасць. Таму прывіды ўяўляюцца бе-
лымі. Такім з’яўляецца і конь, і не выпадкова ён 
калі-нікалі названы нябачным… Паўсюль, дзе 
конь адыгрывае культавую ролю, ён заўсёды бе-
лы» (Пропп 1986, 175). Убачаная ў сне жанчына 
або дзяўчына ў белым прадказвае хваробу – 
трасцу. Шэраг міфалагічных персанажаў муж-
чынскага роду (як дамавік), а таксама начныя 
здані паказваюцца ў белым. 

Чорным і белым колерамі маркіруюцца прад-
меты, маніпуляцыя з якімі выклікае хваробы і 
смерць. Паводле беларускіх паданняў, перад на-
дыходам паморку часам з’яўляецца моравая пан-
на, якая, носячыся ў паветры, размахвае чорнай 
хусткай. Над якой вёскай яна памахае сваёй смя-
ротнай хусткай, там і пачнецца паморак (гл. Зям-
ля 1996, 407). Адзін са сталых матываў бела-
рускіх замоў – змяя (жабіца, гад), якая ляжыць на 
далёкім востраве, на чорным руне ці шэрсці. 
Характэрна, што ў такіх кантэкстах чорны і белы 
колеры могуць выступаць у комплексе: «На моры 
на Кіяні, на быстрым буяні стаіць ліпавы куст, пад 
тым кустом ляжыць бел камень, у белым камні 
чорна руна. У чорнай руні змяя Шкурапея, сястра 
Палагея…» (Замовы 2000, 113).  

Многія персанажы замоў маюць сталы эпітэт 
«чорны»: гадзіна чорная, чорны воўк, чорны 
сабака, чорны рак, чорны вол, чорны воран. Усе 
яны «звязаны з нячыстай сілай, а паколькі яны 
пражэрлівыя і носяць пячатку хтанізму, то 
прадстаўляюць для яе небяспеку» (Раденковиħ 
1996, 130). Чорны колер з’яўляецца таксама 
асаблівасцю некаторых прадметаў, якія выка-
рыстоўваюцца пры замаўленні (ад касавокасці, 
крывацёку і інш.). Маніпуляцыі з чорнымі прадме-
тамі будуюцца на аснове прынцыпу «чорнае ад-
ганяе чорнае». Гэта выразна выяўляецца, 
напрыклад, у замове ад урокаў карове: «Ішоў 
чорны дзед чорнаю дарогаю, чорныя пасталы, 
чорныя валокі, чорныя нучы, чорныя штаны, чор-
ная рубашка, чорна світа, чорна папруга, чорна 
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шапка. Нёс на плячэ сокеру. Стаў чорнага дуба 
рубаці, сталі асколкі лятаці» (Замовы 2000, 78). 
Каб дзяўчыну «адлучыць ад непатрэбных сябро-
вак», нагавораным дзёгцем мазалі каля парога і 
замаўлялі: «Чёрен дёготь, чёрна ночь, іді раба 
(імя) от подругі прочь» (зап. ад М.М. Мігно 1926 г. н., 
в. Аброва Івацэвіцкага р-на). Жывёлы чорнага ко-
леру шырока прадстаўлены ў варожбах і ме-
тэаралагічнай магіі: «На Каляды дзяўчаты садзі-
ліся колам, насыпалі каля сябе зерне, ставілі 
люстэрка і ваду. Потым чорную курыцу пускалі ў 
кола: чыё зерне будзе з’едзена першым, тая 
дзяўчына першай выйдзе замуж» (зап. ад В.К. Тра-
фімовіч 1940 г. н., в. Халап’я Івацэвіцкага р-на). 
Лічылі, што набыць розныя магічныя прадметы 
можна пры дапамозе чорных жывёл, у прыват-
насці чорнага ката. Прыкметы «чорны» і «белы» 
ў такіх выпадках могуць спалучацца. Верылі, што 
ў пераноссі ў чорнага ката з белымі вусамі і 
белай палоскай на верхняй сківіцы ёсць нейкая 
костачка. Варта толькі ўзяць гэтую костачку ў 
зубы – і чалавек робіцца нябачны, у той час як 
добра відаць усе рэчы, якія ён перасоўвае 
(гл. Зямная дарога 1999, 112). 

На міфалагічным узроўні беламу колеру 
нярэдка надаецца семантыка пустаты, бесцялес-
насці. У дзеяннях чорнай магіі чарадзейным 
сродкам можа выступаць пэўнае рэчыва белага 
колеру. Так, чарадзеі малако ці смятану лілі на 
сцяну, на вароты, каб нарабіць чалавеку, яго 
гаспадарцы ліха, гэта называлася заліто. У 
сувязі з абазначанай сімволікай белага згадаем 
тлумачэнні сноў, паводле якіх убачанае малако 
прадказвала сварку, клопат, прыкрасць. Белае, 
семантызаванае як пустое, асацыіруецца з зама-
гільным светам, з’яўляецца атрыбутам ліміналь-
ных істот і функцыянуе ў надзвычай шырокім ко-
ле пераходных абрадаў, рытуалізаваных дзеян-
няў, звязаных з пачаткам пэўных працэсаў. Як 
першаколер белы – гэта знак пераходу з аднаго 
свету ў іншы, адсылае ў рытуалах да формул 
ініцыяцыі, надзяляецца семантыкай пачатку. Так, 
на калядны стол клалі сена і засцілалі яго белым 
абрусам. Сувязь белага колеру з убраннем 
нявесты характэрная для старажытных і су-
часных еўрапейскіх звычаяў. На Беларусі лічыла-
ся, што, калі хлопец сасніць дзяўчыну ў белай 
сукенцы, тая стане яго жонкаю (гл. Зямная да-
рога 1999, 350). У абрадах «пахавання-вяселля» 
памерлых дзяўчат апранаюць у белае. Белы 
колер як знак жалобы выкарыстоўваўся ў многіх 
славянскіх традыцыях. Сама Смерць магла 
ўяўляцца высокаю жанчынаю ў белай вопратцы. 
У апошнім выпадку белы колер нярэдка чаргуец-
ца з чорным.  

У беларускіх вераваннях белы колер часта 
ўвасабляе канцэпты святасці (адно са значэнняў 
індаеўрап. sveta – белы), чысціні. Колеравым і 
светлавым сімвалам нячыстага выступае чорны 
(цёмны). Так, расказвалі, што над пажарышчам 

з’яўляюцца невядомыя птушкі – белыя і чорныя. 
Гэта – душы продкаў, якія прыляцелі дапамагчы 
жывым суродзічам. Хто птушак пералічыць, той 
даведаецца пра колькасць сваіх продкаў, пры-
чым белыя птушкі пакажуць продкаў-праведнікаў, 
а чорныя – продкаў-пякельнікаў (гл. Зямля 1996, 
498). На такой асацыяцыі могуць засноўвацца 
этыялагічныя аповеды тыпу: «Бусел то быў ка-
лісьці чалавек і называўся Войтак, але як Бог па 
свеце хадзіў, то ён улез пад мост і хацеў пастра-
шыць Бога, но і Бог за тое загневаўся на яго, так 
перакінуў яго ў бусла і кажа: “Каб ты да канца 
свету жабамі жыў!” І на знак таго, што ён быў ча-
лавек, то палова белага, а за тое, што саграшыў, 
палова чорнага» (Зямля 1996, 111).  

Семантычная апазіцыя «белы/чорны» ў тлу-
мачэннях сноў дэманструе сувязі з такімі бінар-
нымі карэлятамі, як «добры/дрэнны», «здаро-
вы/хворы», «шчаслівы/няшчасны», «нявінны/ві-
наваты», «пераможца/пераможаны», напрыклад: 
«Апранаць каго-небудзь у белую адзежу – хва-
ліць, у чорную – нябожчык будзе. Апранацца ў 
белую адзежу – хораша, а ў чорную – людзі ачар-
няюць»; «Фарбаваць у белы колер – хваліць; у 
чорны – абгаворваць, у чырвоны – крэўнага пры-
маць будзеш» (Зямная дарога 1999, 365, 386). У 
«Малітве, еслі сын забув матэра» белыя сцены 
проціпастаўлены цёмным вокнам: «Открою я, 
раба (імя) окно, поклыкаю мого сына, позову ёго 
ду порога. Скынь, Господі, мою трывогу. Ны могу 
я ны йісты, ны спаты ны часа, ны получаса, ны 
страдаты. На білыі стены кыдаюся, на тэмны 
окна кыдаюся, ны бачу я ны місяца, ны сонца, 
всё я плакала ля оконца. Ідітэ, слёзы, і прывыдітэ 
того, кого вродыла я і кого молоком выкормыла. 
Ны бачыты мні білого світа бэз ясного сокола – 
сыночка…» (зап. ад В.К. Наўрось 1940 г. н., 
в. Яблачнае Маларыцкага р-на).  

Проціпастаўленасць нячыстага і святога, дэ-
манічнага і чалавечага адбываецца праз рэаліза-
цыю апазіцыі «чорны/белы». Разам з тым 
прадстаўнікі вышэйшай нябеснай іерархіі могуць 
паказвацца не толькі ў белым, бліскучым, але і ў 
чорным, что мае негатыўную канатацыю. Так, 
апавядалі, што «ў час перастрэлкі паміж салдата-
мі Чырвонай Арміі і фашысцкімі акупантамі або-
два бакі пачулі, што ў прасторы паміж імі плача 
жанчына. Пасля таго, як перасталі страляць і 
дым рассеяўся, усе ўбачылі жанчыну ў чорным, 
яе рост быў каля трох метраў. Яна схілялася над 
кожным забітым і плакала. Гэта была Божая 
Маці» (зап. ад Я.М. Брык 1939 г. н., в. Кустын 
Брэсцкага р-на).  

Цікава таксама адзначыць, што прыкметы 
«белы» і «чорны» далучаюць прадстаўнікоў жы-
вёльнага свету да асаблівага «міфалагічнага кла-
са», вылучаюць іх з групы жывёл «звычайнай» 
афарбоўкі, указваюць на адхіленне ад нормы, 
ператвараюцца ў своеасаблівы ярлык жывёл – 
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цароў над сваімі суродзічамі. Так, у сферы дзікай 
прыроды белы воўк – цар над усімі ваўкамі, 
лясны цар; белая ці чорная змяя – цар змей; 
чорны бусел – важак буслоў і інш. Магічнымі 
ўласцівасцямі надзяляліся свойскія жывёлы 
чорнага колеру. Гэтыя ж уласцівасці прыпісваліся 
такім жывёлам белай афарбоўкі, як вол, карова, 
певень, казёл, кот і інш. У поўнай меры сваю 
магічную сілу яны рэалізоўвалі ў дзеяннях белай 
магіі. У час халернай пошасці стараліся знайсці 
валоў белай масці, на якіх яшчэ не пачыналі 
араць; такіх валоў запрагалі ў саху і абворвалі імі 
вакол вёскі. Пасля гэтага пошасць павінна 
спыніцца (гл. Зямля 1996, 411). Пажар ад перуна 
тушылі малаком белай каровы (Там жа, 500) 
[малако (= белае) знакава набліжанае да вільгаці 
верхняга і ніжняга светаў і проціпастаўленае 
стыхіі агню]. На Віцебшчыне верылі, што крывёю 
белага пеўня можна палегчыць роды, калі ёю 
намазаць жывот парадзіхі. Ад коклюшу націралі 
пяты лоем белага казла (гл. Зямная дарога 1999, 
192). Неабходнай прыкметай жывёлы, якая 
выкарыстоўвалася ў чорнай магіі, можа служыць 
не толькі чорны колер, але і ўкрапванні – белыя 
на чорным.  

Прыкметы «белы» ў адносінах да жывёл 
нярэдка маюць станоўчае значэнне, а «чорны» – 
адмоўнае. Так, верылі, што калі вандроўнік 
паедзе ў дарогу на белым кані, то яна будзе 
ўдалая (гл. Зямля 1996, 506). Калі прысніцца 
белы конь – хораша/снег; чорны – падман/дождж; 
сівы – добра (гл. Зямная дарога 1999, 425). Між 
тым, паводле народных тлумачэнняў сноў, белая 
афарбоўка жывёл можа арнаментаваць іх 
негатыўнай экспрэсіяй і звязваць са смерцю. Так, 
бачыць белых свіней ці свінню з парасятамі ў 
сне – да нябожчыка, «будуць яго везці». «Белая 
свіння – смерць» (Зямная дарога 1999, 429).  

Праз агульную семантыку белага і чорнага 
колераў усталёўваецца сувязь паміж рознымі 
фрагментамі міфалагічнай карціны свету. Акрамя 
прыведзеных варожбаў, тлумачэнняў сноў, прад-
казанняў, паводле прынцыпу падабенства, вы-
конваюцца прадукавальныя дзеянні. Прадмету ці 
асобе, адзначаным прыкметамі «белы» і «чор-
ны», прыпісваюцца асаблівыя ўласцівасці, якія 
забяспечваюць поспех магічнай дзеі. Так, лічылі, 
што сеянне грэчкі з белага фартуха спрыяе яе 
доўгаму цвіценню, і наадварот, сеяная з бруднага 
і чорнага фартуха – хутка адцвіце і пачарнее, што 
з’яўляецца прыкметай спеласці. Верылі таксама, 
што колер валасоў гаспадара павінен адпавя-
даць масці жывёлы: чарнявы чалавек не павінен 
заводзіць коней, кароў, авечак і іншых жывёл 
белай масці, бо ліхія людзі і звяры будуць 
зводзіць скаціну (гл. Зямля 1996, 298, 484). 

Такім чынам, прыкметы «белы» і «чорны» 
належаць да катэгорый, што адыгрываюць ролю 
важных класіфікатараў, усталёўваюць семантыч-

ныя карэляцыі сімвалаў, якія ўваходзяць у роз-
ныя культурныя коды (касмічны, зааморфны, рэ-
чыўны, прадметны, персанажны і інш.). Абсалю-
тызаваныя і ператвораныя ў сімвал прыкметы 
«белы» і «чорны» суадносяцца з іншымі колера-
вымі прыкметамі, утвараюць з імі апазіцыі (акра-
мя «белы/чорны», гэта – «белы/чырвоны», «бе-
лы/жоўты») ці спалучаюцца («белы/чорны», «бе-
лы/чырвоны», «белы/жоўты», «белы/сіні»). Тая 
самая пара колераў, якая ў адных кантэкстах 
з’яўляецца апазіцыйнай, у іншых – можа высту-
паць як сінанімічная. У прыватнасці, сфера пера-
крыжавання белага і чорнага (а таксама чырвона-
га) – гэта апісанні выгляду міфалагічных персана-
жаў і персанажаў рэальнага свету. Прыкметы 
«белы» і «чорны» выконваюць ацэначную ролю, 
вызначаюць чалавека ў яго біялагічным, са-
цыяльным, рытуальным статусах, а таксама ха-
рактарызуюць прастору і час. 

Белы колер асацыіруецца з вітальнай сілай, 
жыццёвай патэнцыяй, якая знаходзіцца ў яйку (у 
міфалогіях розных народаў яйка – зыходная фор-
ма касмагенезу), малацэ і мужчынскім семені, і 
суадносіцца з кардынальнымі канцэптамі жыцця, 
дабра. Разам з тым гэты колер надзяляецца се-
мантыкай пустаты, бесцялеснасці, звязваецца са 
стыхіяй смерці. У залежнасці ад кантэксту бе-
лізна можа сімвалізаваць святасць, чысціню, даб-
ро, поспех, плоднасць, сакральную вызнача-
насць, царскі статус, лімінальнасць, далучанасць 
да іншасвету, смерць.  

Чорны колер шырока прадстаўлены ў магіч-
ных рытуалах, якія звязаны са смерцю (рэальнай 
ці рытуальнай, сімвалічнай), заканчэннем ці пе-
рарываннем пэўнага этапу існавання, актыўным 
умяшальніцтвам у жыццё чалавека знешніх 
дэструктыўных сіл. Чорны сімвалічна прадстаў-
ляе небыццё, хаос, разбурэнне, небяспеку, чу-
жое, нечалавечае, няправеднае, дэманічнае і 
маркіруе пэўны аб’ект як прыналежны да «таго» 
свету, «чужы», адлюстроўвае негатыўныя ўласці-
васці міфалагічнага персанажа, сведчыць пра яго 
варожае стаўленне да людзей і інш. Паводле мі-
фалагічных уяўленняў, дэманы паказваюцца ў 
чорным адзенні, маюць чорную афарбоўку ці пе-
ратвараюцца ў жывёл чорнай масці. Паколькі 
носьбіт гэтага колеру становіцца для небяспеч-
ных у адносінах да чалавека сіл «сваім», такім 
чынам ён пазбягае агрэсіі з іх боку. Таму чорны 
як сінонім нячыстага, бруднага з’яўляецца універ-
сальным абярэгам і выкарыстоўваецца для аба-
роны ад негатыўнага ўздзеяння сіл іншасвету.   

У сімвалічнай сферы калі белы абазначае 
святло, то чорны – цемру, калі белы – жыццё, то 
чорны – смерць, белы – рытуальную чысціню, а 
таксама парадак, чорны – хаос, нечысціню, бе-
лы – дабро, чорны – зло і г. д. Разам з тым 
абодва колеры з’яўляюцца колерамі небыцця, 
жалобы, асацыіруюцца з іншасветам, у дэмана-
логіі выступаюць прыкметамі, на аснове якіх міфа-
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лагічных персанажаў можна адрозніць ад рэаль-
на існуючых людзей, жывёл ці артэфактаў.  
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