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КАЛЯРОВАЯ ПАЛІТРА БЕЛАРУСКІХ НАРОДНЫХ ПЕСЕНЬ 

 

Існуе дастаткова шмат даследаванняў розных аспектаў колера ў 

культуры і мастацтве (Г.-Б. Вайс, І. Жылінская, І. Казакова, Л. Міронава, 

Н. Сяроў, Г. Шарамецьева і інш.), але канкрэтны статыстычны і вобразна-

сімвалічны матэрыял, тым больш па вуснай народнай творчасці, патрабыу 

звяртацца да новых трактовак ужо вядомага. 

Каб вызначыць, ці супадае агульна прынятая палітра сямі асноўных 

колераў з беларускай песеннай гамай, намі было праведзена наступнае 

даследаванне. У аснову яго ўзяты чатыры пары года, якія прадстаўлены 

тамамі серыі БНТ:  «Зімовыя песні» [1], «Веснавыя песні» [2], «Жніўныя 

песні» [3], «Купальскія і пятроўскія песні» [4], «Восеньскія і талочныя песні» 

[5]. Для больш дакладнага адказу на пытанне была выкарыстана наступная 

тэхналогія: вылучэнне ўсіх згадак (эпітэтаў, параўнанняў і іншых паэтычных 

сродкаў), звязаных з колерам; сістэматызацыя атрыманага матэрыялу ў 

прадстаўленай табліцы і яго працэнтнае параўнанне. Дзякуючы дадзенаму 

падыходу можна вызначыць, якога ж колеру беларускія зімовыя, веснавыя, 

летнія і восеньскія песні, якая іх зрокава-гукавая палітра. 

Даследчыкі (Г.-Б. Вайс, В.Драгунскі, І. Казакова, М.Купер, 

Л. Міронава, І.Ньютан) вылучаюць панаванне сямі асноўных колераў у 

прыродзе: чырвоны, аранжавы, жоўты, зялѐны, блакітны, сіні, фіялетавы. 

Найбольш любімым у нашых продкаў быў менавіта чырвоны, або «красны», 

які ўваходзіць у трыяду белы-чырвоны-чорны. Гэта адзін з першых колераў, 

які заўважыў чалавек, як лічыць А.Акладнікаў. Ён асацыіруецца з першай 

кроўю, агнѐм, сонцам, небяспечнасцю, энергіяй і актыўным дзеяннем, з 

жаданнем [6, 42]. Практычна ўсе міфы аб стварэнні чалавека звязаны з 

выкарыстаннем чырвонай гліны, менавіта адсюль ѐн пачынае асацыіравацца 

як колер нараджэння, жыцця: «Кроў чырвоная, яшчэ чырваней…». У 

песенным фальклоры чырвоны сустракаецца часцей за ўсѐ як сімвал 

прыгажосці, багацця, радасці, любові. Прымяняецца ў якасці прамога 

апісання адцення ягад, кветак («чырвоныя журавіны», «чырвоная ружа 

(рожа)») і ў пераносным значэнні, як эпітэт, метафара. У такім выпадку мае 

назву «красны». Верагодна, што першапачаткова ў беларусаў, як і ў іншых 

славян, ужывалася слова «красны», што азначала «прыгажосць» і звязвалася 

таксама з колерам. Але з распаўсюджаннем хрысціянства з’явілася слова 

«чырвоны», што азначала адметны колер. Этымалагічна яно ўзыходзіць ад 

слова «чэрвь». З адпаведных чэрвяцоў мастакі-багамазы выраблялі чырвоную 

фарбу і распісвалі адзенне Хрыста, апосталаў і праведнікаў [7, 253]. Таму ў 

беларускіх слоўніках слова «чырвоны» фігуруе як колер, а «красны» 

разглядаецца як сінонім «прыгажосці». У песенным фальклоры да сімвалу 

прыгажосці дадаецца сэнс чырвонага – жыццѐ, пладавітасць, маладая кроў, і 

адлюстравана праз эпітэты: «красна дзевіца», «красны паніч», «вясна-

красна». 



Аранжавы колер называецца ў песнях рыжым: «рыжанькі бычок», 

«рыжая барада». Але ѐн не нясе нейкіх сакральных сэнсаў, а падкрэслівае 

характэрнае адлюстраванне прадмета. Таму сустракаецца вельмі рэдка. 

Жоўты – колер Сонца, стымулюе дзейнасць розуму. Ён і яго адценне 

«залаты», як лічыць І. Казакова, ўзбуджаюць уяўленні, хвалююць, 

інтрыгуюць, многае абяцаюць [8, 64]. Сонца – бог для людзей, таму і колер 

сонца – жоўты, а яго адценне залаты азначае пэўную боскаць, панаванне, 

багацце: «залатыя кубкі», «залаты пярсцѐнак». Але бог – таямніца, сакрэт, 

таму залацісты колер адпавядае таямнічасці злучэння рэальнасці і 

містычнасці. Менавіта «залатымі ключамі»  Юры адмыкае прыход вясны, 

пасля чаго надыходзіць новы земляробчы год.  

Беларусь – краіна лясоў, таму сапраўдны беларус заўсѐды адносіўся з 

павагай і шанаваннем да «зялѐнага дуба», «зялѐнай вярбы», «зялѐнага гаю». 

Гэта своеасаблівыя эквіваленты вечнага дрэва жыцця. Зялѐны – гэта заўсѐды 

прырода, лісце, трава, цішыня, спакой – усѐ тое, што нясе духоўнасць, 

гармонію. Але ў песнях колер выкарыстоўваецца не толькі для абазначэння 

расліннасці. Цікава яго ўжыванне ў характарыстыцы віна: «наліваць у кубкі 

зялѐнае віно». Даследчыкі разглядаюць таксама варыянт дачынення колеру да 

характарыстыкі нячыстай сілы [9].  

Сіні колер – колер воднай стыхіі. Таму ў песнях часта агучваецца 

мелодыка «сінягя мора», «сіняга возера».  Гэта сімвалы цякучасці, вечнасці, 

глыбіні, марнасці, адарванасці ад рэальнасці. Сіні засяроджвае ў сабе і 

прыводзіць у стан меланхоліі, медытацыі. 

…Валодзька ходзіць дзевак выбіраіць,… 

Што сінія вочкі – драмлівая дзеўка...[1, 31]. 

Сіні сустракаецца і ў якасці апісання гарызантальнага свету («сіні 

камень»). Вызначана, што такі камень на самой справе існуе ў Расіі на беразе 

возера Пляшчэева. Па меркаванни даследчыкаў (С.Васільеў, І.Дубаў, 

К.Камароў), ѐн з’яўляецца часткай колішняга язычніцкага свяцілішча, дзе 

праводзіліся пэўныя абрады. Народныя легенды апісваюць дзіўныя з’яўленні 

яго з-пад зямлі ў розных месцах і знікненні. Гэту містычнасць заўважылі і 

беларусы: «сіні камень расце без кораня» [1, 240]. 

Акрамя гэтага асноўныя колеры маюць шмат адценняў. Так, 

напрыклад, чорны можа называцца вараны («конік вараны»), таму што 

суадносіцца з колерам сажы, вугалю і выкарыстоўваецца ў адносінах да 

жывѐлы. Шэры ў дачыненні да акрасу птушак і жывѐл мае вызначэнне 

«сізага» і «сівага» («сівы конь», «сізы голуб»). Па ступені сакралізацыі 

сапраўды вылучаецца «сівы конь». Гэта конь-пасярэднік, конь-медыятар, як 

самая сівізна світанку, што мяжуе між ноччу і днѐм. У загадках пра раніцу 

так і пытаюцца: «Ні стуку, ні груку на двары, сівы конь на зары». Мяжуе сівы 

конь і між верхам і нізам, зямлѐю і небам. Такая трансляцыя верху, божага і 

сакральнага, і надае голасу Сіўкі статус рэплік самога бога. Вось і 

звяртаюцца да яе: «Сіўка-бурка, вешчая кавурка» [10]. 

Важную ролю ў песнях маюць два памежныя колеры – белы і чорны. 

Чаму памежныя? Не толькі таму (як тлумачыцца ў фізіцы), што яны 



ўключаюць у сябе ў пэўных прапорцыях усе асноўныя колеры. Але і таму (як 

лічылі нашы продкі), што кожны з іх адлюстроўвае пэўны стан чалавека – 

жыццѐ і смерць, пэўную сілу – дабро і зло, пэўныя пачуцці – каханне і 

нянавісць. Кожны з гэтых колераў нагадвае мікракосм, які ўтрымлівае ў сабе 

паралельныя паняцці, інстынкты, аналіз якіх у сваю чаргу вядзе да з’яўлення 

новых сэнсаў. Так, напрыклад, «жнеі, як лебедзі белы» – усхваленне жанчын 

перад бласлаўляючай працай, а «чорны жнеі» – сімвал ужо стомленых, 

замучаных цяжкасцямі працаўніц. І гэтыя пачуцці перадаюцца і як праз 

колер, так і праз тэмп і мелодыку песні, яе агульнае гучанне. 

Колькасць 

песень па порах 

года  

Колер 

Зімовыя 

327 

Веснавыя 

182 

Летнія 

652 

Восеньскія 

256 

чырвоны 

(красны) 
102 / 31,1 19 / 50,5 112 / 17,1 22 / 8,6 

аранжавы 

(рыжы) 
4 / 1,2 0 3 / 0,4 0 

жоўты 19 / 5,8 8 / 4,4 21 / 3,2 6 / 2,3 

зялѐны 92 / 28,1 91 / 50 189 / 28,9 95 / 37 

блакітны 0 0 1 / 0,1 1 / 0,4 

сіні 23 / 7 12 / 6,6 37 / 5,6 23 / 8,9 

чорны 28 / 8,5 25 / 13,7 70 / 10,7 38 / 14,8 

белы 89 / 26 78 / 42,8 236 / 36,1 94 / 36,7 

залаты 104 / 31,8 19 /10,4 119 / 18,2 19 / 7,4 

сівы (сізы) 34 / 10,3 12 /6,6 34 / 5,2 36 / 14 

вараны 40 / 12,2 8 / 4,4 66 / 10,1 14 / 5,4 

шэры 49 / 14,9 19 /10,4 32 / 4,9 25 / 9,7 

ружовы 0 1 / 0,5 2 / 0,2 6 / 2,3 

Пры працэнтным падліку колераў у беларускіх народных песнях 

выявілася панаванне наступных: як чырвоны (вясна – 50,5%, затым – зялѐны і 

белы), зялѐны (восень – 37%, затым – белы), белы (лета – 34,4%, затым – 

зялѐны), залаты (зіма – 31,8%, затым – чырвоны, зялѐны і белы). Такім 

чынам, з асноўнай гамы  большасць належыць чырвонаму (сімвалу жыцця і 

прыгожосці), зялѐнаму (сімвалу вечнасці), сіняму (сімвалу таямнічасці і 

містычнасці), і зусім мала аранжавага (“рыжы”), блакітнага (“галубы”). 

Акрамя іх маюцца адценні асноўных колераў: залаты (колер-сімвал метала і 

боскасці), сівы або сізы (акрас пер’я птушак), вараны (акрас коней), шэры 

(медыятар-пасярэднік святла і цемры). І абавязковымі памежна-

супрацьлеглымі колерамі з’яўляюцца белы (станоўчы, адлюстроўвае 

прыгажосць, урачыстасць, чысціню) і чорны (двухбаковы: «чорныя бровы» – 

адметная прыгожосць дзяўчыны, «чорныя сцежкі» – злучэнне з зямным 

светам).  

Нельга не заўважыць паўсюднае дамінаванне белага колеру, які яшчэ 

сімвалізуе дабро і незалежнасць, побач з чырвоным (залатым, красным). 

Нездарма ў беларусаў гэтыя колеры лічацца асноўнымі і займаюць пачэснае 



месца ў нацыянальнай сімволіцы.  

Прааналізаваўшы дынаміку ўжывання колераў ў паэтычных творах, у 

якіх згадваюцца ўсе поры года, можна вылучыць паэтычныя маркеры, 

характэрныя для пэўных станаў прыроды. Пад тэрмінам “паэтычныя 

маркеры” мы разумеем найбольш характэрныя і пазнавальныя традыцыйныя 

(сталыя) мастацка-паэтычныя сродкі, што ў фарбах адлюстроўваюць поры 

года. Сярод іх можна адзначыць: «белыя ручкі», «белая бяроза», «чырвоная 

ружа (рожа)», «краснае сонейка», «залатыя ключы», «залатыя сярпочкі», 

«зялѐная дубрава», «сіняе мора», «вараны конь», «сізы голуб», «жоўты 

пясочак», «чорны шоўк», «чорныя бровы»... Кожны з іх мае сваѐ асобнае 

значэнне, якое павінна разглядацца як каляровы шыфр. 

Акрамя вышэйназваных трэба адзначыць і наступныя паэтычныя 

маркеры, якія ў сваѐй аснове маюць корань прыметніка колеру, але сэнс іх з 

часам трансфармаваўся і цяпер стаў пераносным, як правіла сімвалічным: 

«красна дзеўка» (хараство), «вясна-красна» (прыгажосць), «бел малойчык» 

(ідэал мужчынскай прыгажосці), «белы свет» (сусвет). 

Як бачым, беларускія народныя песні адлюстроўваюць іншае 

размяшчэнне дамінуючых колераў, чым гэта прынята ў сучаснасным 

разуменні: зіма – залатая (надыход боскага цяпла – Нараджэнне Хрыста), 

«вясна-красна» – чырвоная (нараджэнне новага года, прыгажосць сезона), 

лета – белае (багатая палітра жыцця), восень – зялѐная (развітанне з 

квітнеючай прыродай і сустрэча цѐмнага). Такім чынам, атрымліваецца 

своеасаблівая палітра, якая перадае зрокавыя ўяўленні праз пераасэнсаваныя 

фальклорна-міфалагічныя вобразы. Яны прадстаўлены ў роднай песні як 

духоўны скарб мудрасці і таленавітасці нашага народа. І чым больш іх 

зведаеш, вывучыш, тым больш зразумееш гісторыю свайго народа, яго 

мудрасць і колеравую палітру жыцця. 
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