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Summary
The article is dedicated to Bronislaw Rutkowski 

(1898–1964), an outstanding organist, composer, 
teacher, music critic and organizer of musical events. He 
was born in a village Kamai in Belarus, studied music in 
Petersburg and Polish philology at the Vilnius University. 

He was a student of the Warsaw Conservatory, as well 
as a student at Paris Sorbonne. Began his pedagogi-
cal work in the interwar period, holding higher course 
classes at the Warsaw Conservatory. At that time Rut-
kowski began his cooperation with Polish Radio, which 
fully developed during the postwar period. As a propa-
gator of native music he established the Polish Music 
Publishing Society. For several years he was the organ-
ist of St. John’s Metropolitan Cathedral in Warsaw. Dur-
ing the occupation period he led the Music Section of 
the Home Army Headquarters Propaganda Department. 
After the war he settled in Krakow, where in 1946 he 
began pedagogical activity. Except it, Bronislaw Rut-
kowski was one of founders of the famous international 
organ music festival in Gdansk. 

Пас ту піў у рэ дак цыю 14.12.2010 г.

УДК 008:75.017.4

І.А. Швед,
док тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар ка фед ры бе ла рус ка га  

лі та ра ту раз наў ства БрДУ імя А.С. Пуш кі на;
М.С. Ка ва ле віч,

кан ды дат пе да га гіч ных на вук, да цэнт, за гад чык ка фед ры пе да го гі кі  
дзя цін ства БрДУ імя А.С. Пуш кі на

ПРАБЛЕМАТЫКАФЕНОМЕНАКОЛЕРУ:ГІСТОРЫКА-
КУЛЬТУРНАЯПЕРАЕМНАСЦЬ

Ко лер за паў няе са бой усю жыц цё вую пра-
сто ру ча ла ве ка ўжо з мо ман ту з’яў лен ня 

ча ла ве ка на свет. На ват у снах ко лер пры ха-
рош вае яго іс на ван не, та му на ва коль ны свет 
без свят ла і ко ле ру не ўспры ма ец ца ча ла ве кам. 
Р. Штай нер адзна чыў: «Боль шая час тка  іс на га, 
та го, што мы ба чым, твор ча на ра дзі ла ся ме на-
ві та са све ту ко ле ру». Ка лі свят ло дае маг чы-
масць уба чыць агуль нае, вы лу чыць асоб ныя 
сіс тэ мы з на ва коль на га ася род дзя, то кан чат-
ко вую ды фе рэн цы я цыю бач на га, выз на чэн не 
ста ну і ста дыі жыц цё ва га цык ла пэў ных сіс тэм 
за бяс печ вае ко лер. Чым больш шмат знач най 
з’яў ля ец ца ко ле ра вая га ма бач на га, тым больш 
ды фе рэн цы ра ва ныя ве ды мо жа ат ры маць 
ча ла век ад нос на рэ аль на га як адзін ства ма тэ-
ры яль на га і ідэ аль на га, тым больш ін фар ма-
цыі ён мо жа прад уцы ра ваць пра ктыч на і асэн-
соў ваць тэ а рэ тыч на. Ко ле ра вая ха рак та рыс-
ты ка рэ а лій уз ні кае як на ту раль ным чы нам, так 
і на да ец ца пэў ным з’явам з па зі цыі іх ацэн кі на 
ас но ве са цы яль на га і куль тур на га во пы ту.

Ус пры ман не ко ле ру – па няц це не толь кі псі-
ха ла гіч нае (пра цэс ко ле ра ва га ўспры ман ня даз-
ва ляе ад роз ніць ка ля 10 млн ко ле ра вых ад цен-
няў) [1, с. 37]. Ко лер – гэ та адзін з выз на чаль-
ных кам па нен таў куль ту ры, ад мыс ло вы эс тэ-
тыч ны эта лон, эле мент сты лю, які фун кцы я нуе 
як ма гут нае ін фар ма цый нае по ле і з ця гам ча су 
на ро шчвае ва кол ся бе сіс тэ му аса цы я цый, сім-

ва ліч ных зна чэн няў і тлу ма чэн няў. Тут не толь кі 
се мі я ты за цыя ко ле ру ў тра ды цый най куль ту ры, 
але і сім во лі ка сця гоў, і ко ле ра вая эм бле ма ты ка, 
і ге раль ды ка, і зна кі ка хан ня. Пас та ян нае апе-
ры ра ван не ко ле рам, ко ле ра выя рэг ла мен та цыі 
прад угле джва юць ак тыў ныя ад но сі ны ча ла ве ка 
да ко ле ру. Ан та ла гіч ныя і гна се а ла гіч ныя пры-
чы ны не маг лі не абу дзіць жа дан нне лю дзей, у 
пер шую чар гу, мас тац ка га скла ду, зра зу мець, 
што та кое ко лер і свят ло, якая іх пры ро да, зна-
чэн не для су поль нас ці, выз на чыць за ка на мер-
нас ці фун кцы я на ван ня ко ле ру і свят ла ў мас-
тац тве. Уз нік ла шмат вер сій ад ка заў на гэ тыя і 
па доб ныя пы тан ні, пры гэ тым у мно гіх дас ле да-
ван нях ар га ніч на ін тэг ра ва лі ся ме та ды пры ро-
даз наў чых, гра ма даз наў чых, мастац тва знаў чых 
дыс цып лін.

Пра бле ма ты ка фе но ме на ко ле ру вы во-
дзі ла мыс лі це ляў роз ных эпох на са мыя фун-
да мен таль ныя роз ду мы: пра рэ аль насць і ілю-
зію, аб’ек тыў нае і суб’ек тыў нае, пра схіль-
насць ча ла ве ка да паз нан ня і г. д. Вя лі кую ўва гу 
свят лу і ко ле ру, пы тан ням су вя зі па між фі зіч-
ны мі з’ява мі і псі хіч ным ус пры ман нем на да ва лі 
ў сва іх пра цах І. Гё тэ («Ву чэн не пра ко лер (хра-
маты ка)»), Л. да Він чы, В. Кан дзін скі, В. Кор ніш, 
Б. Кон вер [2–5]. 

З ад на го бо ку, дас лед чы кі су ад но сяць з 
ко ле рам неш та аб’ек тыў нае, вы мя раль нае, 
да пры кла ду, энер гію элек тра маг ніт на га по ля.  
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З дру го га бо ку, ко лер трак ту ец ца як суб’ек тыў-
нае «пра лам лен не» гэ тай энер гіі ча ла ве кам. 
Тут і бі я ла гіч нае, ця лес нае, і псі хіч нае, асо бас-
нае по ле дзей нас ці па пе ра пра цоў цы энер гіі. 
Яшчэ ан тычны я  аў та ры ў ста ра жыт на-грэ час-
кае па няц це «хро ма» ўкла да лі роз ныя зна чэн ні: 
ко лер як псі хіч нае, рас прад ме ча нае, ідэ аль нае; 
фар ба як фі зіч нае, ап рад ме ча нае, ма тэ ры яль-
нае; афар боў ка це ла ча ла ве ка як фі зі я ла гіч-
нае; эмо цыі як іх ін фар ма цый на-энер ге тыч ныя 
ад но сі ны [6, с. 12, 29]. Для Пла то на не толь кі 
ўсё пры го жае, але ўво гу ле ўсё іс нае з’яў ля ец ца 
свят лом ці ад біт кам свят ла.

Ад сюль зра зу ме лая ці ка васць да наз ва най 
пра бле ма ты кі як пісь мен ні каў, мас та коў, так і 
куль ту ро ла гаў, на ро даз наў цаў, лі та ра ту раз наў-
цаў, мас тац тваз наў цаў, лін гвіс таў, фі ло са фаў, 
псі хо ла гаў, фі зі ё ла гаў, а так са ма фі зі каў, эка на-
міс таў і са цы ё ла гаў. Так, для фі зі кі ко лер ёсць 
су ад ня сен не час та ты (даў жы ні х ва лі) і ам плі-
ту ды (яр кас ці) энер гіі, якая звы чай на на зы ва-
ец ца свят лом. Ме ды цы на вы ву чае фі зі я ла-
гіч ныя пра цэ сы ўспры ман ня свят ла і ко ле ру і 
на ма га ец ца вы ка рыс тоў ваць іх у тэ ра пеў тыч-
ных мэ тах. Псі ха ло гія зай ма ец ца дас ле да ван-
нем псі хіч ных асаб лі вас цей успры ман ня ко ле ру, 
ін ды ві ду аль на-псі ха ла гіч ных якас цей ча ла ве ка, 
яго ста наў, якія вы яў ля юц ца ў вы ба ры пэў на га 
ко ле ру; яна ж рас пра цоў вае ме то ды ку вы ка-
рыс тан ня ко ле ру ў ды яг нос ты цы і тэ ра піі. Пры 
гэ тым боль шасць ву чо ных сы хо дзіц ца на слуш-
най дум цы, што на ша здольнасць ад роз ні ваць 
ко ле ры звя за на з эмо цы я мі; роз ні ца па між ко ле-
ра мі выз на ча ец ца іх ге да ніс тыч ным зна чэн нем, 
гэ тыя ад роз нен ні звы чай на за ле жаць ад ча су 
і мес ца; ад но сі ны да ко ле раў фар мі ру юц ца ў 
вя лі кай сту пе ні па пя рэд ні мі ве да мі, ус пры ман-
ня мі і аса цы я тыў ны мі воб ра за мі (во пы там). Для 
на ша га дас ле да ван ня важ на зак лю чэн не псі хо-
ла гаў пра знач ную ін тэр суб’ек тыў насць, якая 
да ты чыць ад но сін да роз ных ко ле раў. Па коль кі 
ко ле ры адыг ры ва юць ін фар ма тыў ную ро лю ў 
на ва коль ным ася род дзі, яны ста лі агуль ны мі 
сім ва ла мі для абаз на чэн ня роз ных па няц цяў і 
з’яў [7, с. 95–96].

Пер шы тэ а рэ тыч ны во пыт ко ле ра вай рэф-
лек сіі ў Еў ро пе ўяў ля юць са бой пра цы Эм пе-
док ла, Дэ мак ры та, Пла то на і Арыс то це ля, у якіх 
ра зам з ха рак та рыс ты кай пры ро ды ко ле ру, рас-
пра цоў кай хра ма тыч най тэр мі на ло гіі да ец ца 
тлу ма чэн не пра цэ су ўспры ман ня (у пры ват-
нас ці, Пла тон рас пра цоў вае тэ о рыю «вы ця-
кан ня эй да саў»). Пры гэ тым рэф лек сія, прад ме-
там якой з’яў ля ец ца ко лер, ук лю ча ец ца ў агуль-
ную сіс тэ му (тэ о рыю), што тлу ма чыць бу до ву 
све ту (Кос ма су) і выз на чае мес ца ча ла ве ка ў 
ёй. На тое, што раз віц цё ўяў лен няў пра ко лер і 
хра ма тыч ную ка му ні ка цыю за ле жыць ад ас ноў-
най фор мы мыс лен ня, якая да мі нуе ў тую ці  
ін шую эпо ху, указ ва лі мно гія дас лед чы кі [8, 

с. 13–14; 9]. Та кія ан тыч ныя ву чо ныя, як Эм пе-
докл і Дэ мак рыт, пры трым лі ва лі ся мі фа ла гіч-
на га пры нцы пу кла сі фі ка цыі ко ле раў, якія су ад-
но сяц ца з пэў ны мі сты хі я мі. Ра зам з тым, ас ноў-
ная ўва га ан тыч ных мыс лі це ляў ак цэн ту ец ца не 
столь кі на мі фа ла гіч ных, сім ва ліч ных зна чэн нях 
ко ле ру, коль кі на сут нас ці ко ле ру як та ко га, у 
вы ні ку ча го яны вы ка рыс тоў ва юць аб страк тнае 
па няц це ко ле ру. Сам ко лер мог раз гля дац ца як 
улас ці васць прад ме таў-нось бі таў. Ко лер – гэ та 
і пла то наў ская ідэя (свят ло і ко лер – ас ноў ныя 
кан струк тыў ныя эле мен ты ма дэ лі све ту, якую 
мыс ліў Пла тон; увесь Сус вет кру ціц ца ва кол 
во сі свят ла; Пла тон «афар ба ваў» на ват час ткі 
ду шы), і арыс то це леў скае за цям нен не свят ла, 
і дэ мак ры таў скія ко ле ра выя фор мы, паз ней – 
гэ та нью та наў ская даў жы ня хва лі, шы ле раў-
скае па чуц цё пры го жа га, «псі ха фі зі я ла гіч нае» 
ко ле раў спры ман не Гё тэ, кан таў ская апа зі цыя, 
вун дтаў ская афар боў ка эмо цый, шпен гле раў-
скія воб ра зы куль тур. 

Па коль кі ін фа ра ма цыя, звя за ная з ха рак-
та рам уз дзе ян ня пэў на га ко ле ру на ча ла ве ка, 
за дае па ра дыг му се ман ты за цыі ко ле ру, пра-
бле ма, вы лу ча ная на мі для дас ле да ван ня пра-
д угле джвае зва рот да агуль ных ра бот па ко ле-
раз наў стве. У та кіх пра цах вы ву ча ец ца пры-
ро да ко ле ру як фі зіч най і псі ха фі зіч най з’явы, 
і боль шасць з іх ары ен та ва на на вы ка рыс-
тан не ко ле ру ў жы ва пі се, тэх ніч най эс тэ ты цы, 
ды зай не (В. Кан дзін скі, М. Дэ ры бе рэ, Ж. Агюс-
тон, Р. Івенс, Г. Цой гнер, А. Зай цаў, Л. Мі ро на ва, 
Н. Вол каў і інш.). Дас лед чы кі звы чай на трак ту-
юць ко лер як улас ці васць свят ла, якое вык лі-
кае зро ка вае ад чу ван не і ад люс троў ва ец ца ў 
ад па вед нас ці са спек траль ным скла дам вып ра-
мень ван ня. Пры гэ тым аў та ры звяр та юць ува гу 
на ха рак тар уз дзе ян ня та го ці ін ша га ко ле ру на 
ча ла ве ка [10].

Аба гуль не на раз віц цё ўяў лен няў пра ко лер 
у Еў ро пе прад ста ві ла Ю. Клін цо ва:

1. Пер ша быт нае гра мад ства – мі фа ла гі за-
цыя і ата я сам лі ван не ко ле ру з най важ ней шы мі 
для жыц ця рэ чы ва мі і сты хі я мі.

2. Ан тыч насць – ка на ні за цыя ко ле раў ад па-
вед на ўлад ка ван ню кос ма су (све ту ба гоў і 
лю дзей) і тэ о рыя «вы ця кан ня» як пер шая псі-
ха фі зіч ная сіс тэ ма аб’яд нан ня знеш ня га све ту і 
свя до мас ці ча ла ве ка.

3. Ся рэд ня веч ча – ін тэр прэ та цыя ко ле ра вай 
се ман ты кі па вод ле тэ а ла гіч ных ас ноў хрыс ці ян-
ства і іс ла му.

4. Ад ра джэн не – пе ра ход да на ву ко ва га дас-
ле да ван ня ко ле раў; ства рэн не на грун це мас-
тац кай за пат ра ба ва нас ці «пра ктыч на-жы ва піс-
ных» сіс тэм  ко ле раў.

5. Ас вет ніц тва: І. Нью тан – пры ро даз наў ча-
на ву ко вая (фі зіч ная) ас но ва кла сі фі ка цыі ко ле-
ра вых па то каў па вод ле даў жы ні хва ль; І. Гё тэ – 
гу ма ні тар ная (псі ха фі зі я ла гіч ная) ас но ва – 
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па вод ле зроб ле на га ўра жан ня і пар да дат ко вых 
ко ле раў у ко ле ра вым ко ле.

6. Ра ман тызм (ка нец ХVIII – ся рэ дзі на ХІХ ст.): 
пе ра ход да дэ фі ні цый хра ма тыч ных эмо цый.

7. Эк спе ры мен таль ная эс тэ ты ка (з ся рэ-
дзі ны ХІХ ст.): В. Фех нер, фі зі я ла гіч ная псі ха ло-
гія В. Вун дта, ін трас пек тыў ная псі ха ло гія Т. Ліп-
са – эс тэ ты ка-эм пі рыч нае дас ле да ван не хра ма-
тыч ных з’яў.

8. Ка нец ХІХ – па ча так ХХ ст.: пе ра ход да 
на ву ко ва-псі ха ла гіч на га вы ву чэн ня эс тэ ты-
ка-хра ма тыч ных з’яў (Л. Вы гоц кі); ім прэ сі я нізм 
як мас тац кая пра кты ка і мас тац ка-эм пі рыч нае 
дас ле да ван не ко ле ра вай ка му ні ка цыі (А. Ма ціс, 
К. Ма нэ і інш.).

9. В. Кан дзін скі (які ўспры мае ко лер у ме жах 
сім ва ліч най па ра дыг мы) – тэ о рыя ко ле ру як 
ба за ва га эле мен та ві зу аль най ка му ні ка цыі, 
К. Ма ле віч (ка ла рызм яко га, да рэ чы, аба пі ра-
ец ца на эле мен ты тра ды цый най ко ле ра вай 
тры я ды) – суп рэ ма тызм як мас тац ка-тэх на ла-
гіч ная рэф лек сія на конт хра ма тыч най ка му ні ка-
цыі.

10. Па ча так ХХ – трэ цяя чвэрць ХХ ст.: псі-
ха а на ліз, пос тпсі ха а на ліз.

11. Пос тса вец кая фа за (з трэ цяй чвэр ці 
ХХ ст. – да на ша га ча су): геш тальтпсі ха ло гія, 
тран спер са наль ная псі ха ло гія, тэ о рыя ко ле-
ра тэ ра піі; пос тна ву ко вае эс тэ ты ка-эм пі рыч нае 
дас ле да ван не, пос тма дэр ніс цкія мас тац ка-рэф-
лек сіў ныя тэк сты [11, с. 5]. 

Пра па на ва ная Ю. Клін цо вай кла сі фі ка цыя, 
якая хоць і ха рак та ры зу ец ца пэў ным схе ма-
тыз мам, з’яў ля ец ца на ву ко ва аб грун та ва най і 
даз ва ляе аха піць агуль ным по зі рам ве лі зар ны 
пласт гіс та рыч на га ча су ў яго пра екцыі на ды на-
мі ку ко ле раў спры ман ня і вы ву чэн ня ко ле ру ў 
Еў ро пе. 

Гіс то рыю раз віц ця тэ о рый ко ле ру ў су вя зі 
з ас ноў ны мі ідэ я мі той эпо хі, ка лі гэ тыя тэ о рыі 
ўзнік лі, па ды хо ды да вы ра шэн ня мыс лі це ля мі 
роз ных кра ін і ча соў та кіх пра блем, як уза е ма-
ад но сі ны змяс тоў нас ці і на ту раль нас ці, аб’ек-
тыў на га і суб’ек тыў на га ў ка ла ры це (ці змес ту 
і вы яў лен ня), се ман ты ка ко ле ру, су пас таў лен не 
ко ле раў раз гле дзе ла Л. Мі ро на ва [9]. Адзна чым 
толь кі важ ныя для на ша га дас ле да ван ня па ла-
жэн ні.

У на ву цы да во лі ста ла сцвер дзі ла ся дум ка, 
што ўжо на ста дыі homosapiens лю дзі ва ло да лі 
да во лі раз ві тым ко ле ра вым зро кам, а «пры мі-
тыў ныя» на ро ды тон ка ад чу ва юць ко лер, але 
маг чы мас ці дзей нас ці, звя за най з ко ле ра а-
баз на чэн нем ад ста юць ад маг чы мас цей зро-
ку, та му ко ле ра на мі на цыі не пе ра да юць зро ка-
выя ад чу ван ні адэк ват на. Пер ша быт ныя лю дзі 
ата я сам лі ва лі ко ле ры з най больш каш тоў ны мі 
для іх рэ чы ва мі (кроў, ма ла ко, се мя) і жыц цё ва 
важ ны мі (па вод ле іх ра зу мен ня) сты хі я мі (агонь, 
зям ля). Ім ад па вя да юць  чыр во ны, бе лы і чор ны 

ко ле ры. Яны скла да юць так зва ную ўні вер саль-
ную (пер шас ную) тры я ду. 

У той пе ры яд ста ра жыт нас ці, ка лі ас ноў-
ны мі кры ні ца мі даб ра бы ту ста лі зем ля роб-
ства і жы вё ла га доў ля, а га лоў ны мі ша на ва-
ны мі ці на ват аба гаў лё ны мі рэ а лі я мі – сон ца (ці 
не ба), зям ля і рас лі ны, да гэ тай тры я ды да лу-
чы лі ся жоў ты ко лер зям лі (у пры ват нас ці, у грэ-
каў і кі тай цаў) і сон ца (тут жоў тае ата я сам лі ва-
ла ся з за ла тым), зя лё ны ко лер рас лін нас ці (ва 
ў сіх на ро даў) і сі ні ко лер не ба. Ін шы мі сло ва мі, 
у ста ра жыт ных на ро даў пы тан не пра кла сі фі ка-
цыю ко ле раў вы ра ша ла ся ў су вя зі з ўяў лен ня мі 
пра све та бу до ву, улад ка ван не кос ма су, све ту 
ба гоў і лю дзей. Усё са мае каш тоў нае і знач нае 
мар кі ра ва ла ся пэў ным ко ле рам, і гэ тыя ко ле ры 
лі чы лі ся ас ноў ны мі. Афар боў ка це ла, воп рат кі, 
роз ных прад ме таў і збу да ван няў бы ла раз лі-
ча на на тое, каб вык лі каць пэў ныя эмо цыі: «Во-
и ны в бо е вом на ря де вы зы ва ли воз буж де ние, 
страх; жре цы и куль то вые пред ме ты (нап ри мер, 
раз зо ло чен ные и уб ра ные цве та ми жер твы) – 
бла го го ве ние, вос торг, эк стаз; ца ри, оде тые в 
зо ло то и дра го цен ные кам ни, – тре пет и дрожь, 
чув ство соб ствен но го нич то жес тва перед та ким 
ве ли ко ле пи ем; пес трые ци нов ки и яр кое уб ран-
ство жи ли ща – чув ство пра зднич нос ти, пе ре-
клю че ния из ре жи ма тру да на ре жим от ды ха и 
се мей ных ра дос тей. Ины ми сло ва ми, на эм пи-
ри чес ком уров не эмо ци о наль ное воз дей ствие 
цве та бы ло очень хо ро шо ос во е но и ак тив но 
ис поль зо ва лось с древ ней ших вре мен» [9, 
с. 14]. 

Да на ша га ча су ко лер шы ро ка вы ка рыс тоў-
ва ец ца ў раз нас тай ных аб ра дах, удзель ні кі якіх 
ма юць кас цюм ка на ні за ва ных ко ле раў; у выз-
на ча ны тра ды цы яй ко лер афар боў ва юць це ла 
і твар, вы ка рыс тоў ва юць прад ме ты і жы вёл 
прад пі са на га ко ле ру. Най час цей гэ та бе лы, 
чыр во ны і чор ны ко ле ры, якім на да ец ца пэў-
нае зна чэн не. Боль шасць дас лед чы каў ста ра-
жыт ных куль тур сы хо дзяц ца на мер ка ван ні, што 
бе лы ко лер абаз на чае даб ро, выз да раў лен не, 
уда чу, пе ра мо гу над злы мі ду ха мі, гэ та ко лер 
даб ра бы ту, ачы шчэн ня, да лу чэн ня да све-
ту доб рых ду хаў, ба гоў. Па мер лы, які на бы вае 
ста тус дзей най замагільнай сі лы, ап ра на ец ца ў 
бе лы са ван, пак ры ва ец ца бе лай фар бай; бе лы 
ко лер, які абаз на чае чыс ці ню, фі гу руе ў аб ра-
дах ачы шчэн ня. Ва ўсіх на ро даў асаб лі ва вы лу-
ча юц ца і вы ка рыс тоў ва юц ца ў ры ту а лах бе лыя 
жы вё лы і птуш кі. 

Чыр во ны ко лер суп ра ва джае ча ла ве ка ад 
на ра джэн ня да смер ці, да па ма гае яму пе ра-
адоль ваць хва ро бы і ня шча сці, нат хняе на 
вя лі кія здзяй снен ні і вой ны, адзна чае важ-
ныя па дзеі яго жыц ця. У мно гіх на ро даў све ту 
па шы ра ны звы чаі мар кі ра ваць но ва на ро джа-
ных і іні цы і ру е мых чыр во ным ко ле рам, фар ба-
ваць у гэ ты ко лер це лы і тва ры во і наў, а так-
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са ма на сіць чыр во ныя га лаў ныя ўбо ры, воп-
рат ку, та ліс ма ны. У гэ тым вы пад ку ко лер выс-
ту пае як апат ра пей і як сро дак псі ха ла гіч на га 
ўзде ян ня (за пуж ван не во ра гаў і ўзбу джэн не 
ўлас най ак тыў нас ці). Чыр во нае і бе лае – са мае 
па шы ра нае і ўстой лі вае спа лу чэн не ко ле раў, 
ха рак тэр нае для знеш нас ці ца роў, жра цоў, вы яў 
ба гоў у роз ных на ро даў, што звя за на  з асаб лі-
вас ця мі эс тэ тыч на га і псі ха ла гіч на га ўздзе ян ня 
гэ та га ко ле ру. У ім ёсць і яр касць, і на сы ча-
насць, і кан трас тнасць – усё тое, што пры цяг вае 
ўва гу, ра дуе і ўзбу джае, а ў не ка то рых вы пад ках 
вык лі кае страх ці ін шыя моц ныя па чуц ці. Ам бі-
ва лен тнасць чыр во на га ко ле ру як ко ле ру кры ві 
тлу ма чыц ца тым, што са ма кроў мо жа быць як 
чыс тай, так і ня чыс тай (пра лі тая пры за бой стве, 
ах вя ра ван ні, нек ра фа гіі). Бе ла му і чыр во на му – 
па зі тыў ным жыц цес цвяр джаль ным ко ле рам – 
про ціс та іць чор ны, звя за ны з цем рай, па ку та мі, 
злом, хва ро ба мі, смер цю; ра зам з тым, чор ны 
мо жа быць срод кам ме тэ а ра ла гіч най і ле ка-
вай ма гіі, а так са ма выс ту паць зна кам ка хан ня і 
шлю бу, што В. Тэр нер пат лу ма чыў яго аса цы я-
цы яй з ноч чу і цем рай – най больш спры яль на га 
ча су для лю боў ных спраў [9, с. 24–28]. Усе наз-
ва ныя ко ле ры ў тра ды цый най куль ту ры вы кон-
ва лі ка му ні ка тыў ную фун кцыю. Са ста ра жыт-
ных ча соў ко лер як эле мент све та бу до вы слу-
жыць ад мыс ло вым срод кам ка му ні ка цыі па між 
лю дзь мі, а так са ма па між ча ла ве кам і звыш на-
ту раль ны мі іс то та мі, пры яго да па мо зе ча ла-
век ацэнь вае сваё са ма ад чу ван не і стан ін шых 
лю дзей, мас кі руе ці, на ад ва рот, дэ ман струе 
ся бе, ім кнец ца ўплы ваць на ін шых лю дзей, 
жы вёл, а так са ма ду хаў, ба гоў. 

У тэ о рыі ка му ні ка цыі ко лер раз гля да ец ца 
як па ве дам лен не з пэў най коль кас цю зна чэн-
няў. Пры ро ду хра ма тыч най ка му ні ка цыі дас-
ле ду юць у га лі не эс тэ ты кі, якая вы ву чае ко лер 
як сро дак эс тэ тыч най ка му ні ка цыі, а так са ма ў 
пры клад ных га лі нах на ву кі: мас тац тве (жы ва-
пі се, скульп ту ры), ар хі тэк ту ры, кі но, рэк ла ме 
і г. д. [8, с. 5]. Пры гэ тым хра ма тыч ная ка му ні ка-
цыя раз гля да ец ца як пра цэс ус пры ман ня ко ле-
ра ва га сты му лу і ўзнік нен не рэ ак цыі ў ад каз на 
ко ле ра вую ін фар ма цыю суб’ек та, які яе ўспры-
мае. Пас ту лі ру ец ца, што гэ та пе ра да ча мо жа 
здзяй сняц ца як на свя до мым, так і бес свя до-
мым уз роў ні псі хі кі ча ла ве ка. Так, пры трак-
тоў цы пер ша быт на га мас тац тва як пер шай 
фор мы хра ма тыч най ка му ні ка цыі дас лед чы кі 
зы хо дзяць з па ла жэн ня пра тое, што зна чэн не 
ма люн каў у нас каль ным жы ва пі се вы яў ляе 
змес ты, звя за ныя з пер ша быт ны мі мі фа ла гіч-
ны мі ўяў лен ня мі (куль ты плод нас ці, аб ра ды іні-
цы я цыі і г. д.). Ко лер у гэ тых ма люн ках, з ад на го 
бо ку, вы кон вае жы ва піс ную фун кцыю (уз наў ляе 
(вы ра жае) уяў лен ні пра на ва коль ную рэ ча іс-
насць), а з ін ша га бо ку, з пры чы ны асаб лі вас цей 

пер ша быт на га мыс лен ня, вы яў ляе бес свя до-
мыя змес ты, якія на гэ тай ста дыі раз віц ця псі хі кі 
ча ла ве ка маг лі быць прад стаў ле ны толь кі пры 
да па мо зе ко ле ру [8, с. 13]. 

Няг ле дзя чы на тое, што ко ле ра вы код – 
адзін з са мых ран ніх чын ні каў сім ва ліч най мо вы 
куль ту ры, ён не стра ціў свай го зна чэн ня ў жыц-
ці су час на га гра мад ства. Па пу ляр ная апош нім 
ча сам ідэя сім ва ліч на га «збяд нен ня» і «дэ сім ва-
лі за цыі» куль ту ры аб вяр гец ца тэм па мі раз віц ця 
ме на ві та ко ле ра вых сім во лік у су час ным све-
це. Ад мыс ло вы мі воб раз ны мі па няц ця мі, звя-
за ны мі з асэн са ван нем свят ла і ко ле ру, ня рэд ка 
ка рыс та юцца прад стаў ні кі роз ных гра ма даз наў-
чых на вук. Та кія па няц ці, як «ко ле ры па лі тыч-
на га спек тра», «вы шэй шы свет», «ка рыч не выя 
та ва ры», «зя лё ны аў дыт», «шэ ры кар ды нал», 
«сі нія каў не ры кі», «бе лы ры цар», «це ня вая эка-
но мі ка», «пра зрыс тая струк ту ра» і г. д. ад лю-
строў ва юць шма тас пек тнасць прад ме та дас ле-
да ван ня гра ма даз наў чых на вук, рас кры ва юць 
шы ро кі спектр кан крэт ных форм яго пра яўлен ня 
і выс ту па юць срод ка мі іх па зі тыў най ці не га тыў-
най ацэн кі. Пры гэ тым не толь кі эка но мі ка трак-
ту ец ца як ня роў на ас вет ле ная сіс тэ ма са сва і мі 
це ня мі і паў це ня мі, але і са мо гра мад ства вы яў-
ля ец ца як сіс тэ ма, якая ха рак та ры зу ец ца спек-
трам, яр кас цю, паў та на мі і ад цен ня мі. Ад па-
вед на дас лед чы кі ім кнуц ца на ме та да ла гіч ным 
і тэ а рэ тыч ным уз роў ні асэн са ваць са цы яль ную 
пры ро ду фе но ме наў свят ла і ко ле ру, раз віць 
уяў лен не пра ін сты ту цы я наль насць ко ле ра-
вых па няц цяў, якія фік су юць фун кцыі, ста ту сы 
і ро лі чле наў пэў най су поль нас ці, вы ра шыць 
пра бле мы су ад но сін свят ла і ко ле ру з са цы яль-
ны мі тран сфар ма цы я мі і тран сак цы я мі, выз на-
чыць па тэн цы ял ко ле ра ва га ма дэ лі ра ван ня ў 
кі ра ван ні прад пры ем ства мі, па вы шэн ня эфек-
тыў нас ці іх фун кцы яна ван ня. Пры гэ тым ко ле-
ра выя з’явы ра зу ме юц ца як ба за выя, ка рэн ныя, 
па во лі эва лю цы я ну ю чыя эле мен ты са цы яль на-
эка на міч на га ге на ты пу, якія вы я ві лі ся ў пер шую 
чар гу ў тра ды цый ным фальк ло ры, а так са ма 
ў тво рах рэ лі гій на га змес ту і ва ен ных трак та-
тах, у гіс та рыч ных да ку мен тах і знай шлі ад люс-
тра ван не ў асаб лі вас цях су час на га ві зу аль на га 
мыс лен ня, дзей сных пра ва вых нор мах і г. д. 

Ра зам з тым, мно гі мі дас лед чы ка мі не бес-
пад стаў на кан ста ту ец ца стра та глы бі ні, фі ла са-
фіч нас ці ўспры ман ня ко ле раў су час ным ча ла-
ве кам. У гэ тай су вя зі на бы вае ак ту аль насць 
выз на чэн не гіс то ры ка-куль тур най пе ра емнас ці 
па між роз ны мі ва ры ян та мі ко ле ра ва га сім ва-
ліз му, што, у сваю чар гу, прад угле джвае ўсе ба-
ко вае вы ву чэн не сім во лі кі ко ле раў, ука ра нё най 
у на цы я наль на-куль тур ных тра ды цы ях. Зва-
рот да пра бле мы се мі я ты за цыі ко ле ру мі фа па-
э тыч ным мыс лен нем, фун кцы я на ван ня ад на го 
з ас ноў ных ко даў тра ды цый най ду хоў най куль-
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ту ры бе ла ру саў – ко ле ра ва га – тлу ма чыц ца 
не аб ход нас цю на но вым уз роў ні раз віц ця гу ма-
ні тар ных на вук асэн са ваць асаб лі вас ці ма дэ-
лі ра ван ня све ту срод ка мі сім ва ліч най мо вы 
шмат вя ко вай бе ла рус кай куль ту ры. 

У наш час для та ко га асэн са ван ня і пе ра-
асэн са ван ня ад кры лі ся но выя маг чы мас ці і 
з’яві лі ся важ ныя пе ра ду мо вы. Перш за ўсё, 
па шы ры ла ся эм пі рыч ная і дас лед чыц кая ба за 
для па доб ных аба гуль нен няў. У апош нія дзе-
ся ці год дзі ўба чы лі свет но выя збор ні кі тэк стаў, 
якія змя шча юць звес ткі па ін тэр прэ та цыі ко ле ру 
на род най свя до мас цю. З’яві лі ся аба гуль няль-
ныя пра цы, пры све ча ныя ха рак та рыс ты цы 
ко ле ра ва га ко да ў асоб ных эт ніч ных тра ды цы ях 
ці рэ гі ё нах, здзей сне ны пас пя хо выя спро бы 
вы ву чэн ня фун кцы я на ван ня асоб ных ко ле раў 
ці фраг мен таў ко ле ра ва га ко да ў пэў ных жан-
рах фальк ло ру і ві дах тра ды цый най куль ту ры 
сла вян скіх на ро даў. У су час ных дас ле да ван нях 
сцвер джа ны ад мыс ло вы ко ле ра цэн трызм ча ла-
ве ча га ўспры ман ня і прад стаў ле ны спро бы пры 
да па мо зе рэф лек сіі ко ле ра най мен няў вы я віць 
мес ца ча ла ве ка ў со цы у ме, ад но сі ны ча ла ве ка 
да куль ту ры, выз на чыць асаб лі вас ці яго па во-
дзін, ду мак, а пры мі жэт ніч ным су пас таў лен ні 
ко ле ра най мен няў ства рыць ад па вед ныя эт ніч-
ныя кар ці ны све ту. У су вя зі са ска за ным ак ту-
а лі зу ец ца пы тан не су ад не се нас ці су час най 
на цы я наль най сім во лі кі і ге раль ды кі з тра ды-
цый най се мі я ты за цы яй ад па вед ных ко ле раў.

Ло гі ка ма дэ лі ра ван ня роз ных фраг мен таў 
мі фа па э тыч най кар ці ны све ту бе ла ру саў праз 
ко ле ра вы код скла дае ці ка вы прад мет фальк-
ла рыс тыч на га ана лі зу, бо гэ ты код з’яў ля ец ца 
важ ным чын ні кам сім ва ліч най мо вы тра ды цый-
най ду хоў най куль ту ры, і, ра зам з тым, не а да-
соб ле ны ад ін шых яе ко даў і ўтва рае з імі адзі-
ную се мі я тыч ную пра сто ру. Абаз на ча ная на ву-
ко вая пра бле ма пат ра буе сіс тэм на га дас ле-
да ван ня, звя за на га з выз на чэн нем сім во лі кі і 
фун кцы я наль нас ці ас ноў ных эле мен таў ко ле-
ра ва га ко да, якія з’яў ля юц ца аб’ек та мі ацэн кі і 
се мі я тыч на га асэн са ван ня, у пер шую чар гу, у 
бе ла рус кіх ве ра ван нях і мі фа ла гіч ных уяў лен-
нях. Яны, як слуш на адзна чыў М.І. Тал стой, 
змя шча юц ца, як пра ві ла, не ў «мас тац кіх» (жан-
ра вых) тэк стах, а ў раз нас тай ных прад пі сан нях, 
за ба ро нах, прад ка зан нях і ін шых не па э тыч ных 
тэк стах, якія рэ гу лю юць рэ лі гій на-мі фа ла гіч ныя 
па во дзі ны. Ма ец ца не аб ход насць у дас ле да-
ван ні больш поз ніх па вод ле па хо джан ня «мас-
тац кіх» (жан ра вых) тэк стаў бе ла рус ка га фальк-
ло ру, у якіх ко ле ра вы код вы я віў сваю сут насць. 
З мэ тай ха рак та рыс ты кі су час на га ста ну функ-
цы я на ван ня тра ды цый най ко ле ра вай сім во лі кі 
па ві нен ана лі за вац ца фак та ла гіч ны фальк лор-
на-эт наг ра фіч ны ма тэ ры ял, які быў за фік са-
ва ны не толь кі ў XIX–XX стст., але і ў пер шым 

дзе ся год дзі ХХІ ст. Пры гэ тым ува гу не аб ход на 
скі роў ваць на шы ро кую сін таг ма тыч ную (лек-
сі ка-се ман тыч ную) спа лу чаль насць ко ле ра-
вых сім ва лаў, на іх глы бо кія па ра дыг ма тыч-
ныя су вя зі (сіс тэ ма за мя шчэн няў і ад на ча со вых 
па ра лель ных уяў лен няў). Аб’ек там вы ву чэн ня 
ста но вяц ца та кія ко ле ры, як бе лы, чыр во ны, 
чор ны, жоў ты, зя лё ны, сі ні, шэ ры. Да дзе ны 
на бор ас ноў ных эле мен таў ко ле ра ва га ко да 
бе ла рус кай тра ды цый най ду хоў най куль ту ры 
не на вя за ны ма тэ ры я лу apriori, а вы лу ча ны пры 
не пас рэд ным ана лі зе тэк стаў.

Што да ка рэк тнас ці пра па на ва на га крос-
жан ра ва га ана лі зу, то, як слуш на адзна ча лі 
Т. Суд нік і Т. Цыў ян, ён «за бяс печ ва ец ца зы ход-
ным адзін ствам ма дэ лі све ту» [11, c. 241]. 
Да во лі ўстой лі вы на бор не аб ход ных для вы ву-
чэн ня эле мен таў ко ле ра ва га ко да змя шча ец ца 
ў ка лян дар на-, ся мей на-аб ра да вых і па за аб ра-
да вых (у пры ват нас ці, ся мей на-бы та вых) пес-
нях, фра зе а ло гіі, за гад ках, за мо вах, каз ках (у 
пер шую чар гу, ча ра дзей ных), ле ген дах, па дан-
нях, бы ліч ках, пры каз ках, клі ша ва ных тэк стах 
па жа дан няў, пра кляц цяў, за ба рон і іх ма ты ві-
ро вак і г. д. У наз ва ных ін фар ма цый ных кры ні-
цах – ты ся чах тэк стаў, якія зме шча ны ў аў та ры-
тэт ных на ву ко вых збо рах бе ла рус кай на род най 
твор час ці (най перш, гэ та ака дэ міч нае се рый нае 
вы дан не «Бе ла рус кая на род ная твор часць»), 
у ай чын ных і ін шых пуб лі ка цы ях ХІХ–ХХІ стст., 
ар хіў ных схо ві шчах – ко ле ра выя сім ва лы прад-
стаў ле ны ў роз ных спа лу чэн нях і вы яў ля юць 
ад па вед ныя змяс тоў ныя ком плек сы, знач ныя з 
пун кта пог ля ду нось бі таў фальк лор най тра ды-
цыі. 

Та кім чы нам, па коль кі ко ле ра вы код уяў ляе 
са бой куль тур на-мар кі ра ва ную каш тоў насць 
бе ла рус ка га эт на су, важ ную час тку куль тур най 
спад чы ны на шых про дкаў, то яго дас ле да ван не 
як сут нас на га срод ку рэп рэ зен та цыі тра ды цый-
най кар ці ны све ту бе ла ру саў ва ўсім ба гац ці яго 
ха рак та рыс тык, паў на це ўнут ра ных і знеш ніх 
су вя зей і ад но сін, шма тас пек тнае асэн са ван не 
кан крэт ных ко ле ра вых сім ва лаў з улі кам іх фун-
кцый у зна ка ва-сім ва ліч най сіс тэ ме фальк ло ру 
на бы вае асаб лі вую ак ту аль насць і з’яў ля ец ца 
не аб ход най умо вай цэ лас на га вы ву чэн ня бе ла-
рус кай куль ту ры. Без гэ та га не маг чы ма выз на-
чыць спе цы фі ку ма дэ лі ра ван ня знач ных фраг-
мен таў мі фа па э тыч най кар ці ны све ту ў роз ных 
ко дах, ак рэс ліць цэ лас ную ты па ло гію све та пог-
ля ду бе ла ру саў. 

Вы ву чэн не ме ха ніз маў уз нік нен ня і фун к-
цы я на ван ня зна ка ва-сім ва ліч най сіс тэ мы тра-
ды цый най куль ту ры, цэ лас ная рэ кан струк цыя 
ко даў як чын ні каў гэ тай сіс тэ мы з’яў ля ец ца 
важ кім ук ла дам дас лед чы каў у агуль ную спра ву 
ак ту а лі за цыі ма гут на га ма раль на-этыч на га і 
эс тэ тыч на га па тэн цы я лу тра ды цый най ду хоў-
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най куль ту ры і вып ра цоў кі кан цэп цыі вы ха ван ня 
на цы я наль най са мас вя до мас ці бе ла ру саў. 
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Summary
The article presents a synthesis of the develop-

ment of scientific ideas about color, regularities of its 
operation, analyzes the theoretical experience of color 
reflection in Europe, makes an attempt to comprehend 
the problem of the relation of light and color with social 
transformations in a modern society. The article pre-
sents perspective of the study of color by ethnology. 
Studying of the mechanisms of formation and function-
ing the symbolic system of traditional culture, a holis-
tic reconstruction of its code as a reason for this sys-
tem will facilitate actualization of a powerful moral and 
ethical and aesthetic potential of the traditional spiritual 
culture and the conception of education of national con-
sciousness of the Belarusians.

Пас ту піў у рэ дак цыю 05.04.2011 г.
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Ю.Ю. За ха ры на,
кан ды дат мас тац тваз наў ства, да цэнт, за гад чык ка фед ры тэ о рыі і ме то ды кі  

вык ла дан ня мас тац тва БДПУ

СІМВАЛІЗАЦЫЯМАСТАЦКІХВОБРАЗАЎ
СУЧАСНАЙАРХІТЭКТУРЫ

Мас тац кая мо ва ар хі тэк ту ры на раў не 
з ін шы мі ві да мі мас тац тва ва ло дае 

шы ро кім ар се на лам срод каў вы раз нас ці, якія 
фар мі ру юць яе мас тац кі воб раз. Мас тац кі воб-
раз ма дэ лі руе, паў та рае і пе раўтва рае асоб-
ныя жыц цё выя з’явы, вы яў ляе іс тот нае, пра-
яўляе зак ла дзе ныя ў ім эс тэ тыч ныя маг чы мас ці 
і ад люс троў вае куль тур ны змест эпо хі. Выс ту-
па ю чы спо са бам і фор май ас ва ен ня рэ ча іс нас ці 
ў мас тац тве, якія ха рак та ры зу юц ца не па дзель-
ным адзін ствам па чуц цё вых і сэн са вых мо ман-
таў, мас тац кі воб раз пат ра буе свай го поў на га і 
за вер ша на га ўва саб лен ня ў тво рах. У вы ні ку, 
мас тац кі воб раз аказ ва ец ца не ад дзель ным 
у струк тур ных ад но сі нах ад ідэ а лаў, мас тац-
кай за ду мы, унут ра най і знеш няй фор мы, што 
вы зна ча юць яго цэ лас насць, наз ва ную А. Кап-
лу нам «ар хі тэк та ніч най цэ ла куп нас цю» [1, 
с. 171].

Па-сут нас ці, мас тац ка му воб ра зу заў сё ды 
ўлас ці вы сім ва лізм, прад выз на ча ны са мой пры-
ро дай мас тац тва. У ад роз нен не ад ін шых сфер 
дзей нас ці ча ла ве ка мас тац тва ад люс троў-
вае рэ ча іс насць або вы яў ляе ад но сі ны да яе ў 
ін шас ка заль най фор ме.

Мас тац ка-воб раз нае ад люс тра ван не гра-
мад скіх ад но сін да з’яў, сі ту а цый здзяй сня ец ца 
ў ар хі тэк ту ры праз сім ва лі за цыю. В. Ман та наў 
выз на чыў сім ва лі за цыю як вы яў лен не пэў на га 
змес ту ў зна ка вай фор ме. У да дзе най ін тэр прэ-
та цыі па няц це сім ва лі за цыі се ман тыч на су ад-
но сіц ца з па няц цем ка дзі ра ван ня. У вуз кім сэн-
се «сім ва лі за цыя ёсць ад люс тра ван не аба гу ле-
на га сэн су, аб страк тна га змес ту праз наг ляд ную 
ма дэль, па чуц цё вы воб раз; яна ха рак та ры-
зуе пе ра важ на ўлас на эў рыс тыч ныя ас пек ты – 
“унут ра ныя ме ха ніз мы паз нан ня” (уяў лен не, 
фан та зію, ін ту і цыю і г. д.)» [2, с. 126].

Сім ва лі за цыя ар хі тэк тур на га аб’ек та ад бы-
ва ец ца па ра лель на з фар мі ра ван нем яго мас-
тац ка га воб ра за і но сіць па э тап ны ха рак тар. 
Гра мад скае жыц цё, якое раз ві ва ец ца на пад-
ста ве ўлас ных са цы яль ных за ко наў, вы яў ляе 
ты по выя для сва ёй эпо хі мас тац кія ка тэ го рыі, 
пат рэ бы ча су і дык туе гус ты, якія выз на ча юц ца 
пер ша па чат ко ва праз мас тац кую ідэю. Мас-
тац кая ідэя, якая ім кнец ца да ідэ а ла, ува саб-
ля ец ца з да па мо гай срод каў мас тац кай вы раз-
нас ці і за ма цоў ва ец ца ў кож ным кан крэт ным 
тво ры дой лід ства праз сім ва лы. Гра мад ская 
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