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СМІРНОВА Алена Дзмітрыеўна —
кандыдат гістарычных навук, да-
цэнт кафедры гісторыі старажыт-
нага свету і Сярэдніх вякоў БДУ.
Нарадзілася ў Ленінградзе. У 1981 г.
закончыла гістарычны факультэт
БДУ. З 1981 па 1983 г. працавала на-
вуковым супрацоўнікам Нацыяналь-
нага мастацкага музея Беларусі.  Аў-
тар артыкулаў, у тым ліку энцыкла-
педычных, і раздзелаў у падручніках
па гісторыі заходнееўрапейскага Ся-
рэдневякоўя, гісторыі сярэдневяковай
культуры і гісторыі паўсядзённасці
(“Женщины-легенды”. Мн., 1993; “Сред-
невековый мир в терминах, именах и
названиях”. Мн., 1999, 2001; “Гісто-
рыя сярэдніх вякоў. Заходняя Еўропа
і Візантыя”. Мн., 2002, 2003). Сааў-
тар манаграфіі “Королевский двор в
политической культуре средневеко-
вой Европы. Теория. Символика. Цере-
мониал” (М., 2004), ілюстраванай
энцыклапедыі «Средние века. Культу-
ра, искусство, история» (М., 2008).
Займаецца пытаннямі гісторыі паў-
сядзённасці заходнееўрапейскага Ся-
рэдневякоўя. Аўтар манаграфіі «Me-
dium Aevum Quotidianum. Повседнев-
ность Средневековья» (Мн., 2005).

Я
к вядома, мінулае паўстае перад намі ў выглядзе вялі-
кай колькасці розных гістарычных сведчанняў. Менаві-
та з іх гісторыкі складаюць карціну жыцця папярэдніх

пакаленняў. Традыцыйна ў якасці крыніц інфармацыі наратыўная
гісторыя выкарыстоўвае пісьмовыя тэксты, але навукоўцы дасле-
дуюць і іншыя важныя сведчанні. Гэта, напрыклад, тыя рэчы, аль-
бо артэфакты, якія акружалі сярэдневяковага чалавека.

У наш час, калі колькасць даследаванняў па матэрыяльнай
культуры Сярэдневякоўя значна павялічылася1, а каштоўнасць рэ-
чы ў якасці крыніцы ўзрасла2, гісторыкі ўсё часцей звяртаюцца да
такога артэфакта сярэдневяковай культуры, як касцюм3. Так, ма-
стацтвазнаўца А.Чарнова адзначае: “Касцюм кожнага, як правіла,
указвае на пол, узрост, нацыянальнасць, сацыяльную і культурную
прыналежнасць, а таксама асобныя рысы характару і настрой
душы. Адзенне — гэта прызнанне…, а падчас нават і споведзь”4 .

Адзенне нясе ў сабе мноства функцый. Першая і самая непа-
срэдная з іх —абараніць чалавечае цела. Другія ж функцыі — “не-
матэрыяльныя” — звязаны з пануючымі ў грамадстве ўяўленнямі
аб прыгажосці, сацыяльным прэстыжы, раскошы, багацці. Гэта
эстэтычная, прэстыжная, сацыяльна-статусная і іншыя функцыі.

Касцюм і сама манера адзявацца — адна з “моў” культуры ў яе
гісторыка-антрапалагічным разуменні. Тканіна, з якой шылі адзен-
не, крой касцюма, сукенкі, характар іх колеравай гамы “гавораць”
нам пра ўзровень эканамічнага развіцця грамадства, характары-
зуюць асаблівасці ўласцівай яму матэрыяльнай культуры і аргані-
зацыі сацыяльных адносін. Яны па сутнасці з’яўляюцца знакам,
сімвалам тых каштоўнасцей, якія прыняты ў грамадстве.

У дадзеным артыкуле зроблена спроба прасачыць наступную
сувязь: візуальная крыніца (сярэдневяковы жывапіс) — адлюст-
раванне чалавека — касцюм (яго колер і сімволіка). Гэта дае маг-
чымасць высветліць пэўную заканамернасць паміж колерам кас-
цюма і статусам яго ўладальніка, а таксама вызначыць па сімволі-
цы колеру адзення ўладныя паўнамоцтвы, сацыяльнае становішча,
прафесію таго чалавека, які адлюстраваны ў гістарычных крыніцах.

Візуальнымі крыніцамі для даследавання сталі сярэдневяко-
выя мініяцюры*, жывапісныя станковыя работы (напрыклад, нідэр-

Алена СМІРНОВА

Колер касцюма
і яго сімволіка
ў Сярэднія вякі

* Частка выкарыстаных мініяцюр узята намі з рэдкага, але добра заха-
ванага ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі выдання “Monumens Français
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intérieures et extérieures des Maisons / Par N.-X. Willemin” (Paris, 1825).
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ландскіх майстроў Робера Кампена і Яна ван Эйка),
насценныя роспісы. Таксама былі выкарыстаны тра-
дыцыйныя пісьмовыя сведчанні (сярэдневяковая
літаратура, хронікі).

Французскія медыявісты Жан-Клод Шміт, Жак Ле
Гоф і Жорж Дзюбі, якія прапануюць выкарыстоўваць
у якасці крыніц выяўленчыя сведчанні і помнікі мас-
тацтва, справядліва адзначаюць, што тэксты далёка
не заўсёды даюць вычарпальнае ўяўленне пра былую
эпоху5. У той жа час мастацкія адлюстраванні дазва-
ляюць скласці іншы вобраз Сярэдневякоўя6, а матэ-
рыяльная гісторыя “робіць гістарычнай не толькі мо-
ву, але і оптыку”7.

Сваімі каранямі сярэдневяковы касцюм узы-
ходзіць да гала-рымскай эпохі. У  часы праўлення Ме-
равінгаў (V—VІІІ стст.) прынцыпы канструявання кас-
цюма і фасон адзення мужчын і жанчын, знаці і про-
стых людзей, цывільных асоб і духавенства былі
прыблізна аднолькавыя. Аднак паступова пачалося
размежаванне, якое ў першую чаргу праявілася не ў
кроі адзення (ён ва ўсіх быў просты), а ў колеры*.

Гістарычна колер заўсёды выкарыстоўваўся для
сацыяльных адрозненняў8. Пурпурны і залаты былі
колерамі цырыманіяльнага адзення, з’яўляліся сім-
валам знатнасці, высакароднасці і каралеўскай год-
насці. Варварскія каралі, напрыклад, кароль салі-
часкіх франкаў, заснавальнік дынастыі Меравінгаў
Хлодвіг (465/466—511, кароль з 481 г.) ва ўрачыстых
выпадках апранаўся ў пурпурную туніку і тканую зо-
латам консульскую тогу9.

Пры Каралінгах, пачынаючы з Карла Вялікага
(742—814, кароль з 768 г., імператар з 800 г.), феа-
дальная іерархія падзяліла колеры адзення на выса-
кародныя і невысакародныя. Сам Карл ва ўрачыстых
выпадках “апранаўся ў адзенне, затканае золатам, і
надзяваў абутак, аздоблены каштоўнымі камяня-
мі…”10. Рэгенсбургскі клірык, аўтар “Імператарскай
хронікі”, паведамляе пад 788—802 гг., што сялянам
імператар загадаў насіць адзенне чорнага ці шэра-

га колераў, знаць мела права апранацца ў “зялёнае,

сіняе, чырвонае”. Гэта пастанова імператара з’яў-
ляецца адным з самых ранніх сярэдневяковых прад-
пісанняў, адносна колеру адзення11.

У перыяд высокага Сярэдневякоўя заходняе хры-
сціянства ў асобах двух паўночнафранцузскіх епіска-
паў Адальберона Ланскога (каля 950/957—1031) і
Герарда з Камбрэ (XІ ст.) падзяліла грамадства на тры
саслоўі. На першае месца былі пастаўлены тыя, хто
моліцца (oratores), на другое — рыцары і воіны, якія
абараняюць краіну (bellatores), і на трэцяе — сяляне
(а пазней і рамеснікі), якія працуюць (laboratores)12.
Такая схема падзелу грамадства з некаторымі мады-
фікацыямі праіснавала да канца XV ст.

Варта, аднак, адзначыць, што на зыходзе Сярэд-
невякоўя сацыяльныя адносіны выглядалі ўжо па-
іншаму, а трохчасткавая мадэль падзелу грамадства

была па сутнасці фікцыяй. Яна паступова трансфар-
мавалася і саступала месца новым тэорыям, якія ўліч-
валі ўскладненне грамадскага падзелу працы і змя-
ненне сацыяльнай структуры грамадства па меры
ўрбанізацыі, развіцця гандлю і г.д13. Аўтары XІІ і XІІІ стст.
(Бертольд Рэгенсбургскі, Ганорый Аўгустадунскі (Га-
норый Аценскі) і інш.), нароўні з вертыкальным па-
дзелам сацыяльнай іерархіі, пачынаюць улічваць і га-
рызантальную арыентацыю, якая адлюстроўвала
прафесіянальныя функцыі, жыццёвыя сітуацыі, пала-
жэнне чалавека ў грамадстве (conditio) і яго стан (etat).
Так, у нямецкім зборніку пропаведзей, складзеным
каля 1220 г., пералічаны 28 такіх “станаў”: папа, кар-
дыналы, патрыярхі, епіскапы, прэлаты, манахі, кры-
жаносцы, паслушнікі, вандроўныя манахі, белае ду-
хавенства, юрысты і медыкі, студэнты, вандроўныя
студэнты, манахіні, імператар, кароль, князі і графы,
рыцары, дваране, збраяносцы, бюргеры, купцы, роз-
нічныя гандляры, герольды, сяляне  “паслухмяныя”,
сяляне “мяцежныя”, жанчыны, “браты-прапаведнікі”14.

Такім чынам, трохчасткавая мадэль падзелу гра-
мадства змянілася грамадствам “etats” — катэгорый,
якія вызначаюцца па сацыяльна-прафесіянальна-
му становішчу. Дакладнае ўяўленне асобы пра сваё
месца ў грамадстве стала істотнай рысай сярэдне-
вяковага соцыуму. Гэта іерархія ўключала кожнага ча-
лавека і атрымала адлюстраванне ў выглядзе сістэ-
мы саслоўна-прававых структур. Па сутнасці, сярэд-
невяковае грамадства было саткана з асобных ячэ-
ек — дваранства, сялянства, бюргерства і іншых
груп15. На думку некаторых даследчыкаў, яно было
стракатае і жыло не дзяржавамі, а перш за ўсё са-
слоўямі16. Да канца XV ст. такі парадак лічыўся раз і
назаўсёды ўстаноўленым.

Сярэдневяковы касцюм, і ў першую чаргу яго ко-
лер, павінны былі адпавядаць той ролі, якую ў гра-
мадстве выконваў той ці іншы яго прадстаўнік, адпа-
вядаць яго сацыяльнаму статусу і рангу.

Чырвоны колер быў адным з самых папулярных
колераў адзення высокіх свецкіх і царкоўных асоб як
у раннім, так і ў высокім Сярэдневякоўі. Ён асацыіра-
ваўся з багаццем і ўладай, з часоў Юлія Цэзара лічыў-
ся арыстакратычным, царскім колерам17. Матэрыя
гэтага колеру стваралася пры дапамозе натуральных
каштоўных фарбавальнікаў. Урачыстае адзенне пра-
віцеляў было поўнасцю вытрымана ў чырвоным коле-
ры. Да XІV ст. убор караля “складаўся з тунікі з доўгімі
вузкімі рукавамі пурпурнага колеру, якая спадала да
ступняў”18. Італьянскі юрыст Бартола ды Сасафера-
та (XІV ст.), аўтар трактата “Аб знаках і гербах”, адво-
дзіў два першыя месцы ў іерархіі высакародных ко-
лераў — пурпурнаму і залатому. Адзенне гэтых коле-
раў не дазвалялася насіць нікому акрамя гасудара19.

Між іншым, існавала не толькі пурпурнае адцен-
не, але і ярка чырвонае. У сярэдневяковай Еўропе
гэты колер атрымлівалі з яек чарвяка, які жыў на ду-
бе (coccus ilicis). Чырвоны колер меў мноства сімва-
лічных значэнняў. Прыдворны паэт Людовіка XІ і Кар-
ла VІІІ Жан Рабертэ (14??—1503) пісаў:

* Да іншых адрозненняў можна аднесці якасць ткані-
ны, каштоўнасць апрацоўкі (мехавая апуха), наяўнасць уп-
рыгажэнняў.

УСЕАГУЛЬНАЯ ГІСТОРЫЯ
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Ён лічыцца сімвалам перамогі,
Пампезны, высакамерны і горды, ён вядзе да сла-

вы20.

Пурпурна-чырвоны колер з’яўляўся сімвалам жыц-
ця. Марыя Французская так гаворыць пра плашч
знатнай прыгажуні XІІ ст.:

Накідка яе красавалася пурпурам…

На яе запясці сядзеў сокал,
Ганчак за ёй ішоў і горда глядзеў,
І нікога не было ў даліне замка, —
Ні старых, ні маладых,
Хто б з захапленнем на яе не глядзеў21.

У XІІ ст. філосафы, знаўцы літургіі і вядомыя пісь-
меннікі царквы Гуго Сен-Вікторскі, Ганорый Аўгуста-
дунскі і іншыя ў сваіх тэкстах суадносілі чырвоны ко-
лер з крывёю, якая была праліта Хрыстом і за Хры-
ста, і боскай любоўю. Чырвоны часта сустракаўся ў
камбінацыі з белым, чыімі сімвалічнымі значэннямі,
узятымі са Святога Пісання, з’яўляюцца некрану-
тасць, чысціня, нявіннасць, радасць:

Сярод усіх колераў я — першы
Азначаю пакорлівасць і прастату.
З усіх кветак белая лілія — каралева кветак,
Святое Пісанне надзяляе яе ўзвышанай верай22.

Белы часта з’яўляўся колерам адзення маладых
дзяўчат і святых. Белым быў і асноўны ўбор, які выка-
рыстоўваўся ў літургіі. Невядомы сярэдневяковы
чэшскі лірык, аўтар “Песні пра колеры”, так пісаў пра
гэты колер:

Белы колер добрую надзею азначае.
Але, шкада толькі, хутка брудзіцца,
А таму многія яго абвінавачваюць у тым,
Што радасць у смутак ператварае23.

Такім чынам, галоўнымі колерамі да канца XІІ ст.—
сярэдзіны XІІІ ст. лічыліся чырвоны, белы, а таксама
чорны24. Астатнія колеры хоць і выкарыстоўваліся,
аднак не адыгрывалі вялікай ролі. Так, сіні да XII ст.
заставаўся колерам другога плана.

Змяненне статусу сіняга колеру (сіні, блакітны;
фр. bleu) у бок яго ўзвышэння пачалося з XII ст. і было
звязана з культам Дзевы Марыі. Варта адзначыць,
што ў сярэдневяковым хрысціянскім грамадстве но-
выя адносіны да колеру звычайна зыходзілі ад царк-
вы. У XІІ ст. спачатку цёмна-сіні колер, а потым больш
светлыя яго адценні становяцца колерам жалобы
Богамаці па свайму Сыну. На працягу некалькіх дзе-
сяцігоддзяў XІІ ст. статус “bleu” значна ўзрос. Ён мог
быць “нябесна-блакітным, цёмна-сінім ці колеру мар-
ской хвалі”25. Гэты колер лічылі сімвалам вернасці,
пастаянства, надзеі, смутку і цярпення26:

Я, хто нябеснага колеру,
Блакітная глыбіня якога
Мае сваю каштоўнасць і значэнне,
Азначаю адданасць27.

Такім чынам, сіні колер перастаў быць колерам
другасным, як у часы Антычнасці і ранняга Сярэдне-

вякоўя, і стаў колерам арыстакратычным:

Сіні колер…
Варты караля.
Сіні колер пастаянства прарочыць,
Дабро таму, да каго ён прыхільны28.

У геральдыцы новая мода на сіні колер атрымала
шырокае распаўсюджванне дзякуючы каралям Фран-
цыі. З канца XІІ ст. (а магчыма і раней) каралеўскі герб
Францыі атрымаў сіні шчыт, які быў упрыгожаны за-
латымі ліліямі. У гонар Богамаці (абаронцы дынастыі
Капетынгаў і Францыі) у XІІ ст. французскія каралі
абралі гэты колер колерам сваёй дынастыі. Рашаю-
чую ролю ў гэтым адыгралі настаяцель абацтва Сен-
Дэні, саветнік Людовіка VІ Тоўстага (каля 1081—1137,
кароль з 1108 г.) і Людовіка VІІ (1119/1121—1180, ка-
роль з 1137 г.) Сугерый (1081—1151) і філосаф-мі-
стык, абат манастыра Клерва Бернар Клервоскі
(1091—1153). Яны ж адыгралі ролю ў тым, што квет-
ка ліліі, якая з’яўлялася сімвалам Дзевы Марыі, у
1130—1140-я гг. падчас праўлення Людовіка VІ і Лю-
довіка VІІ стала эмблемай французскай каралеўскай
сям’і29.

Адным з першых сіні колер у сваім касцюме стаў
выкарыстоўваць кароль Францыі Людовік ІX Святы
(1214—1270, кароль з 1226 г.). Сябар Людовіка, спад-
чынны сенешаль Шампані Жан Жуанвіль (1225—
1317) у сваіх мемуарах адзначаў, што на раскошным
абедзе ў замку Самюр (у Анжу) кароль быў апрануты
ў сіні (блакітны) парчовы камзол30.

Пазней французскі храніст Жан Фруасар (1337—
пасля 1404), калі апісваў адзенне французскай ка-
ралевы Ізабелы Баварскай у 1399 г., таксама адзна-
чаў, што яна “была ў зграбным блакітным адзенні,
асыпаным залатымі ліліямі”31.

Пачынаючы з XІІІ ст. сіні колер у сваіх гербах ста-
ла выкарыстоўваць французскае дваранства, а за-
тым і знатныя асобы ўсёй хрысціянскай Еўропы. Ры-
цары апраналіся ў адзенне сіняга колеру ў другой
палове XІV ст., а Ж.Фруасар паміж 1361—1367 гг. на-
ват склаў невялікую “Паэму пра сіняга рыцара” (“Dit
du bleu chevalier”)32. Такім чынам, сіні колер становіц-
ца сімвалам феадальнай арыстакратыі і паступова
набывае асаблівы статус у іерархіі колераў.

Супраціўленне модзе на сіні колер, якую дыкта-
валі французскія каралі, нейкі час існавала ў Герма-
ніі і Італіі, дзе аддавалі перавагу чырвонаму. Аднак да
канца Сярэдневякоўя і ў гэтых краінах сіні стаў коле-
рам каралёў, прынцаў і арыстакратыі, у той час як
чырвоны заставаўся сімвалам улады імператара і
папства.

У сярэдзіне XІV ст. у сіняга з’явіўся сапернік —
чорны колер. Узвышэнне яго пачалося паміж 1360 і
1380 гг. і было звязана з шэрагам фактараў. Сярод іх
неабходна адзначыць з’яўленне новага спосабу
афарбоўвання воўны ў насычаныя, глыбокія тоны;
новыя патрабаванні ў грамадстве да адзення пасля
эпідэміі чумы 1347—1353 гг., а таксама распаўсю-
джванне законаў, якія рэгулявалі выкарыстанне прад-
метаў раскошы:
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Чорная фарба смутак памнажае,
Для ўдоў яна падыходзіць!
У каго смутак з’явіўся ў сэрцы,
Той у ім так ходзіць33.

Варта адзначыць, што ў Сярэднія вякі па-сутнасці
існавалі два чорныя колеры: пазітыўны (сімвал пако-
ры, цярпення і годнасці) і негатыўны (сімвал голаду,
смерці, колер скрухі, жалобы, граху і няшчасця). Гэта
пацвярджаюць і “Старыя летапісы чэшскія” (каля
1457 г.): “У пятніцу (25 лістапада) ішлі яны пасля про-
паведзі ў (жалобнай. — А.С.) працэсіі. Самымі пер-
шымі шлі рамеснікі са сваімі свечкамі, за імі — вучні,
студэнты і манахі, потым рэктар універсітэта з магіст-
рамі; побач з імі вялі дзесяць коней, пакрытых чор-
ным сукном. А потым ішлі свяшчэннікі пражскія, а за
імі шоў… выбраны архіепіскап Пражскі, у чорнай ры-
зе; потым ішлі рыцары, усе ў чорным адзенні, як ма-
нахі, і кожны нёс чорную свечку ў руцэ. А потым чле-
ны Старамесцкага магістрата на насілках… неслі ка-
раля… і пані шлі каля насілак. А потым ішоў просты
люд незлічоны”34.

Паступова пазітыўны чорны колер атрымаў вы-
сокі статус у хрысціянскім свеце, пачаў выкарыстоў-
вацца ў арыстакратычным касцюме і набыў рэпрэзен-
татыўнае значэнне ў афіцыяльным адзенні знатных
асоб. Гэты колер вельмі любіў герцаг Бургундыі Філіп
Добры, які насіў чорнае адзенне з 1419 г.35.

Пэўны час у сярэдневяковым грамадстве існава-
ла вялікая цікавасць да жоўтага колеру. Спачатку яна
была абумоўлена рэдкасцю і каштоўнасцю атрыман-
ня фарбы гэтага колеру. Так, з вялікай колькасці кве-
так шафрана (у пер. з арабскага — жоўты) удавалася
атрымаць толькі невялікую колькасць фарбы. Для ат-
рымання 1 кг шафранавага ферменту патрабавала-
ся больш за 50 000 раслін36. Верагодна, у сувязі з гэ-
тым жоўты колер стаў модным, і ў сукенкі жоўтага ко-
леру апраналіся знатныя і заможныя жанчыны. Аба-
ронцы хрысціянскай маралі, праўда, лічылі, што та-
кая мода з’яўляецца вельмі марнатраўнай.

Трэба, аднак, улічваць, што і жоўтых колераў па
сутнасці былі два: адзін — з бляскам золата, які быў
цудоўны і прыцягальны для знаці; другі — з дабаўлен-
нем шэрага і зялёнага адценняў, якія ператваралі га-
наровы колер знаці ў колер ізгояў і маргіналаў, гань-
бы і агіды. Такой жоўтай фарбай у Сярэдневякоўі па-
значалі дамы, дзе жылі злачынцы, і менавіта такі колер
стаў дадаткам да адзення жанчын лёгкіх паводзін37:

Жоўты колер… няславіць,
Што падобны ён на паклёп;
Не адну дзяўчыну, даму
Языком сваім лісліва раніць38.

Жоўты колер у сваім касцюме павінны былі выка-
рыстоўваць еўрапейскія яўрэі. На ІV Лютэранскім са-
боры (1215 г.) ім было прадпісана насіць на вопрат-
цы адметны знак39. Часцей за ўсё гэта быў абавязко-
вы жоўты кружок, які размяшчаўся на грудзях ці на поя-
се. У некаторых краінах такім знакам была жоўтая
зорка альбо жоўты каўнер40. У Германіі яўрэі павінны

былі насіць жоўты капялюш востраканцовай формы
з гузікам.

Часта ў адзенні феадальнай знаці сустракаўся
таксама зялёны колер — колер надзеі і пастаянства.
Жан Фруасар пісаў, што жыхары Парыжа “каля 1 200
чалавек, вярхом на конях”, якія 20 чэрвеня 1399 г.
размясціліся па абодва бакі дарогі для сустрэчы
французскай каралевы Ізабелы Баварскай, “былі ап-
рануты ў аднолькавае адзенне зялёна-малінавага
колеру”41.

Такім чынам, у сярэдзіне XІІІ ст. траістая сістэма
колераў сярэдневяковай культуры (чырвоны—бе-
лы—чорны) змянілася новым парадкам колераў. Ас-
ноўную ролю пачалі адыгрываць шэсць фарбаў (ко-
лераў): золата (жоўты колер, фр. or), серабро (белы, фр.
argent), чэрвлень, ці кінавар (чырвоны, фр. gueules
— пашча, пунсовая), чэрнь (чорны, фр. sable — зям-
ля ці собаль), зелень (зялёны, фр. sinople) і блакіт42.

З эпохі высокага Сярэдневякоўя тон у модзе За-
ходняй і Цэнтральнай Еўропы задавала Францыя, а
менавіта яе каралеўскі двор. Жыць і апранацца па-
французску лічылася добрым тонам. Так, герой ра-
мана французскага паэта Крэцьена дэ Труа (каля
1130—1191) грэчаскі (візантыйскі?) прынц Кліжэс на
загад караля паспяшацца да двара:

Оделся по последней моде,
Он, свой доказывая вкус,
Принарядился, как француз43.

Героі рыцарскага рамана “Парцыфаль” нямецка-
га паэта-мінезінгера Вольфрама фон Эшэнбаха (ка-
ля 1170—1220) — рыцары і высакародныя дамы —
таксама апрануты па апошняй французскай модзе:
“…сукенка яе мела крой французскі, новы”44.

Міграцыі моды на касцюм і з’яўленню ў пачатку
XIV ст. еўрапейскага стылю адзення ў першую чаргу
садзейнічалі шлюбы прадстаўнікоў каралеўскіх ся-
мей, калі разам з каралевай пераязджала частка яе
прыдворных. Напрыклад, у 1334 г. сястра француз-
скага караля Філіпа VІ Бланка Валуа выйшла за-
муж за Карла ІV Люксембургскага і прынесла ў Чэхію
французскую моду. Збраслаўская хроніка XIV ст. ад-
значала: “…Сястра гэтага Філіпа, караля француз-
скага, прывезена ў Чэхію, каб цараваць і ўладарыць
са сваім мужам Карлам як каралева… Яна прынесла
з сабой жаночую сукенку па звычаю свайго народа і
прывезла немалы пасаг у адпаведнасці са станам
сваёй годнасці, як патрабуе таго дом каралеўскі…
муж сам яе разумее і кахае яе, таму што з ёю ён доў-
га жыў у Францыі”45.

Сярэдневяковыя хрысціянскія дзяржавы не былі
ізаляваны адна ад адной, і мода пранікала ўсюды. Яна
з’яўлялася адной з яркіх праяў культурнага адзінства
Еўропы, “якая, нягледзячы на свае спрэчкі… была
адзінай сям’ёй”46.

Пранікненню моды садзейнічалі не толькі роднас-
ныя сувязі знаці, развіццё эканомікі, але і новыя фор-
мы гандлю. Верагодна, таму касцюм знаці і гарадскіх
вярхоў у розных краінах сярэдневяковай Еўропы быў
дастаткова аднатыпны. Разам з тым у эпоху готыкі
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ён набыў ярка выражаныя сацыяльныя і карпаратыў-
ныя рысы. Рэзка праявіліся адрозненні ў адзенні знаці
і гараджан, якія абазначалі прыналежнасць чалаве-
ка да той ці іншай саслоўнай групы альбо прафесіі.
Адзенне ператваралася ў адзін з галоўных знешніх
апазнавальных знакаў. Таму многія заможныя гара-
джане, нягледзячы на сваю прыналежнасць да трэ-
цяга саслоўя, імкнуліся зраўняцца з дваранствам у
касцюме і апраналіся вельмі раскошна.

У адказ дваранства пачало ўводзіць так званыя
“парадкі ў адзенні”. У XІІІ ст. у Еўропе былі выдадзены
“законы супраць раскошы”, якія абмяжоўвалі прэ-
тэнзіі багатых прадстаўнікоў трэцяга саслоўя. Пер-
шыя з іх з’явіліся пры французскіх каралях Людові-
ку ІX Святым і Філіпу ІV Прыгожым (1268—1314, ка-
роль з 1285 г.).

Аднак Людовік ІX Святы спрабаваў “абараніць”
заможных гараджан і насіў касцюм, які быў чымсьці
сярэднім паміж раскошай і прастатой. У гэтым плане
паказальная гісторыя, апісаная французскім гісторы-
кам і сенешалем Шампані Ж.Жуанвілем: “Аднойчы…-
Людовік ІX…гутарыў з графам Брэтані, а Жуанвіль
прагульваўся недалёка. Падышоў мэтр Робер (Робер
дэ Сарбон — духоўнік Людовіка ІX Святога. — А.С.)…
узяў яго за плашч і падвёў да гасудара… Робер спы-
таўся ў Жуанвіля: “Калі б кароль сядзеў тут, а Вы б
захацелі ўсесціся на яго лаву на больш высокім мес-
цы, ці не нанеслі б Вы яму знявагі?” — “Безумоўна,” —
адказаў сенешаль.

“Такім чынам, — працягваў мэтр Робер, — Вы яго
зневажаеце, бо Вы апрануты вяльможней за караля:
Ваш касцюм упрыгожаны цудоўным футрам, Вашы
сукны яркіх колераў, а ў караля гэтага няма”. — “Мэтр
Робер, — запярэчыў сенешаль, — прабачце, але я не
нанёс каралю знявагі, бо я апрануты таксама, як ап-
раналіся мой бацька і мая маці. Але хто зневажае га-
судара, так гэта Вы, бо Вы — сын вілана і віланкі, а
Вы пакінулі адзенне вашых бацькоў і прыбраліся ў
адзенне з камліна — багацейшае за каралеўскае”47.

У 1294 г. спецыяльным арданансам Філіпа ІV Пры-
гожага гараджанам было забаронена насіць футра
гарнастая і вавёркі, а таксама аздабляць адзенне
золатам і каштоўнымі камянямі.

Заканадаўчыя акты, якія рэгламентавалі выкары-
станне прадметаў раскошы, з’яўляліся ў розных га-
радах і краінах Еўропы і ў XІV ст., і ў першую чаргу ты-
чыліся адзення. Пры дапамозе іх у сярэдневяковым
грамадстве была створана сістэма, дзе ўсе яго чле-
ны павінны былі насіць адзенне, якое адпавядала іх
полу, маёмасці, прафесіі і сацыяльнай дзейнасці.
Такім чынам, паміж сацыяльнымі групамі былі ўста-
ноўлены нябачныя межы, а галоўнай прыкметай ста-
ла адзенне і яго колер.

Своеасаблівую “колеравую ўніформу” мелі прад-
стаўнікі самых розных сацыяльных груп. Так, у фран-
цузскага караля “…былі чыноўнікі ўсіх саслоўяў… ап-
ранутыя згодна займаемай пасадзе ў аднолькавае
адзенне: у камергера былі дзве пары адзення — адно
аксамітавае, другое — пацягнутае двайным пурпу-
рам, у гофмайстра быў убор з двайнога аксаміту, ко-

леру блакітнага і светлага, а рыцары ганаровай вар-
ты былі ў аксаміце колеру кінавары. Канюшыя і збрая-
носцы былі апрануты ў блакітны камокас; збраянос-
цы, якія стаялі каля дзвярэй, былі ў двайным камока-
се з палоскамі блакітнымі і чырвонымі, слугі, якія пад-
носілі ежу і накройвалі хлеб, былі ў адзенні з двайно-
га саціну з белымі і светлымі палосамі”48.

Касцюм чыноўніка французскага парламента ў
XV ст. складаўся з доўгай робы пунсовага колеру, ка-
пюшона з апухай і пунсовай мантыі. У чыноўнікаў-
клірыкаў колер адзення быў фіялетавы49.

Асноўным відам адзення прафесараў і магістраў
універсітэтаў (таксама як адвакатаў і ўрачоў) была
мантыя, як правіла, цёмнага ці чорнага колеру50, хоць
у асобных гарадах дапускаліся пурпур ці цёмна-чыр-
воныя ўборы. Напрыклад, мантыя прафесараў Праж-
скага універсітэта была чырвоная. А Джэфры Чосер
у сваіх “Кентэрберыйскіх апавяданнях” адзначаў, што
доктар медыцыны “насіў малінавы і сіні колеры і шаў-
ковы быў плашч на ім апрануты”51.

Аднолькавай была вопратка рамеснікаў аднаго
цэхавага братэрства — цесляроў, ткачоў, фарбаваль-
шчыкаў, капялюшнікаў, абіўшчыкаў і г.д. “Апрануты
яны былі ў аднолькавае адзенне сваіх цэхаў, вельмі
дастойнае…”52.

 Сімвалічнае значэнне колеру адзення праяўля-
лася таксама і ў тым, што ён станавіўся знакам пры-
належнасці слугі да таго ці іншага гаспадара. У “Вя-
лікіх французскіх хроніках” можна сустрэць такое па-
ведамленне адносна візіту імператара Карла ІV у
Францыю ў 1377—1378 г.: “…Калі… (Карл ІV)… пакі-
нуў …Сен-Дэні… яму насустрач выехаў парыжскі прэ-
во і рыцар суправаджэння з вялікай колькасцю сваіх
вершнікаў, апранутых у аднолькавае адзенне… знізу
белае і фіялетавае, і вершнікаў было на тым месцы
ад васьмісот да дзвюх тысяч”53. Можна лічыць, што
колеравы падзел характарызаваў раннюю стадыю
з’яўлення форменнага адзення.

Свая ўніформа існавала і ў бальніцах. Часцей за
ўсё гэта былі простыя накідкі з шэрай (г.зн. нізкасорт-
най) воўны. Кат, прафесія якога лічылася “пагарджа-
най”, але добра аплачвалася, меў вопратку чырво-
нага колеру, прычым яго “дрэннага варыянту”. “Дрэн-
ны” чырвоны лічыўся колерам пякельнага полымя і
Сатаны54. Кат і яго памочнікі апраналіся вельмі экст-
равагантна, камбінуючы з абавязковым чырво-
ным і іншыя колеры.

Па ўсёй Еўропе “добрым хрысціянам” было не-
дапушчальна насіць паласатае, клятчастае, плямі-
стае альбо надзвычай кантрастнае адзенне. “Заба-
роненыя” камбінацыі і крыклівыя колеры былі пры-
значаны для асоб, якія займаліся, з пункту погляду
сярэдневяковай маралі, небяспечнай, непрыстой-
най, няпэўнай дзейнасцю: катаў, хірургаў, мяснікоў,
путан, растаўшчыкоў, спевакоў, музыкантаў, папра-
шаек, бадзяг і ізгояў (злодзеі, блазны, інваліды).

У сярэдневяковай сістэме каштоўнасцей фізіч-
ныя і разумовыя хваробы лічыліся прыкметай грэш-
насці, таму кульгавых, знявечаных, пракажоных і тых,
хто быў “з дзівацтвамі на галаву”, часта прымушалі
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для адрознення і выдзялення насіць яркія колеры,
якія б прыцягвалі да сябе ўвагу. У розных еўрапейскіх
краінах і гарадах колеравыя знакі “дурной славы” былі
розныя, час ад часу мяняліся і выкарыстоўваліся ў той
ці іншай форме: у каляровай павязцы, шалі, стужцы,
капюшоне, пальчатках, капелюшы, у выглядзе круж-
ка тканіны альбо аплікацыі.

Жанчын лёгкіх паводзін у залежнасці ад горада і
гістарычнага часу адрознівалі па чырвонай сукенцы,
спражцы, шалі, капелюшы ці плашчу. У канцы XV ст.
яны сталі адрознівацца ад прыстойных жанчын сваім
паласатым адзеннем. У Венецыі ў 1407 г. знакам жан-
чыны лёгкіх паводзін былі жоўтыя шалі, у Мілане ў
1412 г. — чорны плашч, у Севільі ў 1502 г. — зялёна-
жоўтыя рукавы. Калі-нікалі яны абазначалі сябе толь-
кі асобным прадметам адзення, напрыклад, муж-
чынскім капелюшом (Кастры, XІV ст.). Жоўты колер
прымяняўся да фальшываманетчыкаў, ерэтыкоў, зя-
лёны — сам па сабе ці з жоўтым — да музыкантаў,
спевакоў, блазнаў і дурняў. Чорны і белы — паасобку
ці разам — з’яўляліся знакамі хворых, асабліва пра-
кажоных.

Па меры ўскладнення прафесіянальнай, маёма-
снай і сацыяльнай структуры гарадскога насельніцт-
ва рэгламентацыя станавілася ўсё больш дыферэн-
цыраванай і жорсткай. Да пастаноў “супраць раско-
шы” дадалося гарадское заканадаўства аб адзен-
ні. Для большай часткі насельніцтва горада, якая ў
адрозненне ад знаці не мела сваіх гербаў, менавіта
вопратка і яе колер былі адным з галоўных знакаў гра-
мадскага стану.

Ніхто ў Сярэдневякоўі, як адзначаў чэшскі аўтар
Тамаш з Шцітнага ў творы “Аб дакоры, што рыцараў
тычыцца”, “не купляе адзення… якое яго саслоўе пе-
равышае… Грэх можа быць заключаны таксама ў не-
дастатковым адзенні... калі хто па ляноце сваёй не
клапоціцца пра тое, каб з тымі параўнацца, з кім ён
жыве і аднаго стану…”55.

Падводзячы вынікі, адзначым, што адзенне і яго
колер, безумоўна, з’яўляюцца паўнацэннай гістарыч-
най крыніцай, якая ўтрымлівае інфармацыю пра са-
мыя розныя галіны чалавечай дзейнасці. Адзенне
ўказвала на статус свайго ўладальніка, было срод-
кам самаідэнтыфікацыі асобы і ў канчатковым выні-
ку адлюстроўвала структуру сацыяльных адносін і
агульны ўзровень развіцця эканомікі грамадства.
Касцюм павінен быў зрабіць бачным месца індыві-
дуума ў сярэдневяковым соцыуме. “Ніхто не павінен
упрыгожваць сябе модай, уласцівай іншым, кожны
павінен насіць адзенне згодна свайму стану, — ад-
значаў аўтар трактата “Аб доўгіх шлейфах і высокіх
вуалях” Хенрых Тайхнер (?—1373/77)56.

Колер у сярэдневяковым касцюме меў не толькі
эстэтычную, але і сацыяльную функцыю, ператварыў-
ся ў сімвал, апазнавальны знак і выступаў у якасці
сродку сацыяльнай ідэнтыфікацыі.

На аснове выяўленчых і часткова пісьмовых кры-
ніц можна сцвярджаць, што колер у касцюме прымя-
няўся для візуальнай стратыфікацыі. Ён класіфікаваў,
аб’ядноўваў, супрацьпастаўляў і іерархізаваў. Насіць

адзенне не таго колеру, які падыходзіў чалавеку па
яго стану і рангу, не дазвалялася. Адзенне і яго ко-
лер сталі своеасаблівай уніформай і дакладна ўказ-
валі на месца і становішча чалавека ў соцыуме. З іх
дапамогай можна было амаль беспамылкова вызна-
чаць прыналежнасць яе ўладальніка да таго ці інша-
га прафесіянальнага ці сацыяльнага асяроддзя.
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