
М А ЛА ХАВ А Л ідз ія  Алегауна — да- 
цзнт кафедры народнага дэкаратыу-  
на-прыкладнога мастацтва Белару- 
ск а га  д зя р ж а у н а га  у н ів е р с іт з т а  
культуры і м аст ацт вау, навуковы  
супрацоунік навукова творчаіі лаба- 
раторьіі “Традыцыйныя рам ёст вы  
беларусау". Нарадзілася у Мінску. У  
1981 г. скончыла прыкладное аддзя- 
ленне Веларускага дзяржаунага те
атральна м аст ац кага  інет ьіт ут а  
па спецьіяльнасці “м аст ак дзкара-  
т ы уна п ры кладн ога  м а с т а ц т в а ”. 
Даследуе народнае мастацтва Бела- 
русі. Займаецца вывучэннем і адра- 
джзннем т зхнік і тзхналогій белару 
скага дэкаратыуна-прыкладнога ма
стацтва. А ут ар  15 павукова п о п у
лярных артыкулау.

Лідзія МАЛАХАВА

Каларыстычны вобраз 
нацыянальнага адзення  
беларусау і яго 
рзгіянальньїя 
асаблівасці

Б еларускае народнае адзенне фарміравалася на працягу 
стагоддзяу, але асноуныя яго відьі і састауныя часткі, спо- 
сабы пашыву і кампазіцьійньїя рашзнні, а таксама кала- 

рыстычныя і арнаментальныя асаблівасці пачалі складвацца з кан- 
ца XIII ст. адначасова з фарміраваннем беларускай народнасці. Кас- 
цюм беларусау развівауся поруч з касцюмамі рускіх, украінцау, а 
таксама літоуцау, палякау і іншьіх народау, узбагачауся іх нацыя- 
нальньїмі рьісамі. Гэтым тлумачыцца шэраг падабенствау беларус- 
кага народнага касцюма з народным адзеннем суседніх народау як 
у каларыстычным рашзнні, так і іншьіх асаблівасцях. Як адзначаюць 
даследчьікі, у канцы XIX— пачатку XX ст. касцюм беларускіх сялян 
выступав як традыцыйны, класічньї узор народнага мастацтва.

Колерная гама беларускага народнага адзення даволі багатая. 
Яна спалучае у сабе самыя розныя колеры: сіні, блакітньї, фіялета- 
вы, карычневы, белы, чырвоны, чорны. Аднак дамінаванне апошніх 
трох колерау відавочнае. Вызначаючы прычыну гэтай перавагі, якая 
характерна не толькі для беларускага народнага адзення, але і для 
іншьіх відау народнага мастацтва (у прьіватнасці, для ткацтва і рос- 
пісу), мы далучаемся да думкі доктара філасофскіх навук У.Конана, 
які сцвярджае, што “тут дзейнічаюць спрадвечныя архетыпы, заха- 
ваныя у мастацкай інтуіцьіі народных майстроу. Большасць даслед- 
чыкау згодная з тым, што беларускі народ у сваёй культуры, мове, 
мастацтве захавау найчысцейшыя славянскія вьітокі, якія сягаюць 
аж да індаеурапейскага пранарода. У гэтай “архаічнасці” —  найвя- 
лікшая каштоунасць нашай народнай мастацкай спадчыны... Мой 
вопыт даследавання беларускай міфалогіі дає падставу бачыць у 
белым, чырвоным і чорным колерах сімвалічную выяву міфалагемьі 
Сусветнага дрэва быцця, дзе бель —  жыццядайнае нябеснае свят- 
ло, чырвань —  кроу зямнога жыцця, а чарната —  вобраз Хнотнаса, 
Маці-зямлі, якая спараджае жыццё і хавае яго у сваім улонні. Усе 
іншьія колеры і адценні больш познія мадьіфікацьіі гэтых архетып- 
ных, спрадвечных” .

Аднак, на наш погляд, бела-чырвона-чорная дамінанта бела
рускага народнага касцюма вылучалася не толькі гістарьічна, яна 
была вьіклікана і той сьіравінай, што ішла на выраб тканіньї і пауплы- 
вала на яе якасць і колер, і тьімі фарбавальнікамі, якія выкарыстоу- 
валіся для афарбоукі тканін.

Сярэднекантынентальны клімат беларускага краю вымагау ад- 
носна цёплага і закрытага адзення. Матэрыял для яго давала мяс- 
цовая сьіравіна —  лён, радзей каноплі, воуна. Ніткі і тканіньї фарба- 
валі прьіродньїмі фарбавальнікамі —  настоямі трау, кары, лісця, шы- 
шак, балотнай жалезнай рудой. Ільняньїя тканіньї, з якіх вьірабляліся 
кашулі, фартухі, галауныя уборы, не фарбаваліся. Белае палатно
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Г1СТОРЫЯ КУЛЬТУРЫ

аздаблялі арнаментам, які рабілі натыканнем ці вы
шыукай. У старажьітнасці чырвоны колер сімваліза- 
вау жыццё, а нанесены з дапамогай арнаменту на 
каунер, разрэз пазухі, ніз кашулі служыу засцера- 
гальным знакам. Ён жа адыгрывау істотную кампазі- 
цыйную ролю, аб'ядноуваючы часткі адзення у мас- 
тацкае цэлае. Паліхромнасць уласціва суконным і 
паусуконным тканінам адзення, якое падпяразваец- 
ца, а таксама поясу. Тут вышыука амаль што адсут- 
нічае, а тканы узор вызначаецца сакавітасцю тонау, 
смеласцю іх спалучэнняу —  чырвоны, зялёны, сіні, 
белы. Удала выкарыстоуваюцца у аздобе касцюма 
натуральныя серабрыстыя тоны льну і воуны. 3 дру
гой паловы XIX ст. са з ’яуленнем анілінавьіх фарба- 
вальнікау спектар колерау дапоуніуся аранжавым, 
фіялетавьім, блакітньїм, малінавьім, ярка-зялёным. 
Аднак сфера іх выкарыстання была абмежавана.

Што тычыцца колернай гамы беларускага народ- 
нага адзення, то яна была разнастайная. Каларыт 
мужчынскага касцюма адрознівауся ад жаночага. 
Мужчьінскі касцюм меу сціплае аздабленне. У ім пе- 
раважау белы колер, а чырвонае ці чырвона-чорнае 
аздабленне упрыгожвала каунер, пазуху, падол ка
шулі, а часам верх і ніз рукавоу. Штаны увогуле бьілі 
аднатонныя: шэрыя, карычневыя, сінія. Самай ма- 
ляунічай часткай мужчынскага касцюма быу розна- 
каляровы пояс з кутасамі. Найболыиага узлёту фан- 
тазіі і майстэрства у аздабленні беларускае адзенне 
дасягнула у жаночым касцюме. У аздабленні свя- 
точнага адзення гарманічнаспапучаліся ткацтва, вы
шыука, карункапляценне, аплікацьія, набойка.

Калі не браць да увагі некаторыя рэпянальныя 
варыянты, практычна па усёй Беларусі у комплекс 
жаночага адзення уваходзілі кашуля (сарочка), спад- 
ніца (андарак, бурка), фартух (пярзднік), безрукау- 
ка (гарсэт, кабат, шнуроука), а таксама гапауны убор 
і верхняе адзенне. Верхняя мужчынская і жаночая 
вопратка мала адрознівалася паміж сабой. Яе шьілі 
з валенага нефарбаванага сукна (світа, сярмага), што 
вызначала белы ці шзры колер, або з аучыны (ка- 
жух, кажушок, казачына). Кажухі звычайна бьілі бе- 
лыя ці чырвона-вохрыстыя. Дэкаратыунасць най- 
больш выяулялася у святочных світах, якія упрыгож- 
валіся шнурком, аплікацьіяй, вышыукай.

Аснову жаночага касцюма складала бялюткая 
палатняная кашуля з чырвона-чорным узорам на 
верхняй частцы рукавоу, каунерыку, манжэтах, палі- 
ках. Белы быу і фартух, аздоблены па падоле адной 
ці некалькімі папосамі таго ж дзкору, што і на кашу- 
лях. Як бачым, белы колер у народным адзенні Бе
ларусі дамінуе, што дало падставу некаторым вучо- 
ным сцвярджаць, быццам адсюль і паходзіць назва 
“беларусы” . Мы дапускаем такую гіпотззу, паколькі 
адзенне суседніх народау такой белізной не адзна- 
чаецца. У пачатку XX ст. фартухі часта аздабляліся 
вышыукай, аплікацьіяй з фабрычных тканін, карун- 
камі, кутасамі.

У адрозненне ад палатняных кашулі і фартуха 
андарак звычайна шьілі з афарбаванай ільняной ці 
шарсцяной тканіньї, вытканай у клетку белага, чыр-

вонага, зялёнага колеру па чырвонаму, вшнёваму, 
чорнаму фону. Часта андаракі, асабліва будзённыя, 
мелі аднатонную афарбоуку, але таксама яркую —  
вшнёвую, зялёную, сінюю, фіялетавую. У цэлым яны 
складалі яуны колерны кантраст стрыманаму бела- 
чырвонаму капарыту кашуль і фартухоу.

Вялікай разнастайнасцю дзкору вызначаюцца 
гарсэты, хоць абавязковым кампанентамкасцюма 
яны бьілі не усюды: у некаторых вёсках на захадзе 
Брэстчыны, Гомельшчыны, Віцебшчьіньї, М агтёу- 
шчыны іх не насілі. Шьілі гарсэты звычайна з пакупных 
тканін яркіх колерау: чырвонага, зялёнага, сіняга, 
бардовага, часта чорнага, але з яркай вышыукай ці 
аплікацьіяй. Для вьішьіукі разам з шарсцяньїмі, шау- 
ковьімі ніткамі яркіх колерау ужьівалі нават залатыя 
ніткі, дадавапі металічньїя бліскаукі, шклярус і іншае.

Завершанасць і святочнасць жаночаму касцюму 
надавапі самыя разнастайныя галауныя уборы з ба- 
гатай колернай гамай. Дзяучаты заплятапі косы, упля- 
талі у іх каляровыя стужкі, насілі вянкі з натуральных 
і штучных кветак, вузкія ручнікі-скіндачкі бела-чыр- 
вонага капарыту, а таксама разнастайныя абручьікі 
з лубу ці паперы, упрыгожаныя яркімі кветкамі, тась- 
мой, стужкамі, птушыным пер’ем. Замужнія жанчы- 
ны старанна хавалі валасы пад гапауным уборам, са- 
мы характэрны і старажытны —  намітка, што нагад- 
вае ручнік з кужзльнага палатна.

Будзённым абуткам жанчынам служьілі лапці, 
святочным —  скураныя пасталы і чорныя хромавыя 
чаравікі.

Прадстауленае апісанне дає толькі самую агуль- 
ную характарыстыку колернага аздаблення святоч- 
нага жаночага адзення. Яго ж колерная гама, як і 
вобраз, розніліся не толькі у кожным рэпёне, але ча
сам нават і у суседніх вёсках, асабліва на Палессі. Так, 
на захадзе Брзсцкага Палесся (Кобрьінскі, Жабін- 
каускі, часткова Камянецкі раёны) жаночае адзенне 
вызначалася арнаментальным багаццем і аднача- 
сова капарыстычнай стрыманасцю і завершанасцю. 
Тканы ці вышываны узор насычанага чырвонага ко
леру з дробных геаметрычных злементау спалу- 
чаецца з вузкімі палосамі звычайна аднолькавай 
шьірьіні, якія раунамерна укрываюць усю паверхню 
рукава уздоуж ці упоперак. Такія ж палосы гарызан- 
тапьна размешчаны і па усяму фартуху. Андаракі —  
чырвоныя ці демна-сінія, стрыманага капарыту і ар- 
наментьїкі. Завершанасць і велічнасць жаночаму 
адзенню надавала беласнежная намітка, аздобленая 
па краях далікатньїм узорам, паяском чырвонага 
колеру, каб “ахоуваць” галаву.

На пауднёвым захадзе Брзсцкага Палесся (Ма- 
ларьіцкі раён, часткова Брзсцкі) у жаночым касцю
ме дамінуюць матэрыялы натуральна колеру з ільну, 
каноплі, воуны. Асаблівьі серабрысты каларыт арга- 
нічна спалучаецца з насычаным цёмна-чырвоным ар
наментам. Шьірокія арнаментальныя палосы запау- 
няюць верхнюю частку рукавоу і амаль што усё поле 
фартухоу. Такі ж дэкор укрывае тоустыя бела-шэрыя 
шарсцяныя спадн1цы (буркі), прычым самая шыро- 
кая паласа ідзе па нізе, кожная наступная —  больш
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вузкая, як і на фартуху. Такая кампазіцьія надає кас- 
цюму зрокавую устойлівасць і манументальнасць.

На Усходнім Палессі насычанасць арнаменту прык- 
метна змяншаецца, дасягаючы вытанчанай далікат- 
насці у Іванаускім раёне. Вузенькія, амаль што без- 
узорныя палоскі арнаменту размяшчаюцца толькі на 
плечыках, манжэтах, па нізе фартуха. Г эту суцэльную 
белізну ажыуляюць гарсэты з яркай пакупной ткані
ньї, аздобленыя вышыукай і аплікацьіяй. Спадніца звы- 
чайна аднатонная, чырвоная; шьірокі вязаны пояс з 
доугімі махрамі выдзяляецца на белым фартуху.

На Гомельскім Палессі больш прыкметна раслін- 
ная арнаментыка, якая нясе з сабой папіхромнасць. 
Для поуначы Гомельшчыны (Калінкавіцкі, Светла- 
горскі раёны) яна можа быць традыцыйнай чырво- 
на-чорнай і чаргавацца з буйньїмі рамбічньїмі ма- 
тьівамі. У памежных раёнах з Украінай адзенне пачы- 
нае красавацца усімі фарбамі. Вышываныя крыжы- 
кам ці больш познім відам вьішьіукі —  гладдзю роз- 
накапяровыя раслінньїя узоры упрыгожваюць рука- 
вы кашуль, фартухі, пераходзяць на хусткі, аздабля- 
юць кароткія гарсэты блакітньїх, бардовых, сініх, 
чорных колерау.

У жаночым адзенні на усходзе Беларусі перава- 
жае белы колер. Тут нават вьішьівалі бельїмі ніткамі 
на белым фоне. Андаракі прьішьівалі да кароткага 
гарсэта, часцей насілі саяны, падобныя на сарафаны

Адзенне Пауночнай Беларусі у дэкаратыуных ад- 
носінах больш сціплае і стрыманае. Арнаменту ня- 
шмат, затое тут сустракаецца набіваньї дэкор сіняга 
колеру. Зауважаецца моцны уплыу гарадской моды. 
У канцы XIX ст. старажытныя наміткі вьіцеснілі хусткі, 
а потым вьійшлі з ужытку і іншьія кампаненты адзен
ня, таму сустрэць тут сёння традыцыйны народны 
касцюм амаль што немагчыма.

Традыцыйнае народнае адзенне кожнага з шасці 
гісторьїка-зтнаграфічньїх рэпёнау Беларусі (Заход- 
няе і Усходняе Палессе, Падняпроуе, Цэнтральная 
Беларусь, Панямонне, Паазер’е) мае сваю калары- 
стычную раскладку (колерную гаму з дамінантай). 
Комплексы адзення гэтых рэпёнау (строі) таксама 
маюць шэраг разнавіднасцей, якія увасабляюць 
стылёвыя прынцыпы народнай творчасці у пэуных 
кутках беларускага краю. Яны адрозніваюцца як 
асобньїмі злементамі касцюма, спосабамі іх нашэн- 
ня, тзхнікай выканання, характарам і сюжэтам арна
менту, так і агульным каларытам касцюма. Геаграфіч- 
ныя межы народных строяу выражаны нярэзка, у роз- 
ныя часы яны мяняліся і залежапі ад многіх умоу.

Для таго каб больш поуна уявіць колернае ба- 
гацце беларускага адзення, прааналізуем некато- 
рыя са строяу з пункту гледжання іх капарыстычнай 
каштоунасці і паспрабуем у кожнага вьівесці колер
ную дамінанту, прыняушы увесь каларыт касцюма 
за 100% і вьшічьіушьі працэнт асноуных колерау. 
Зразумела, што пры наяунасці мноства варыянтау 
колернага аздаблення народнага адзення, такі не- 
складаны матэматычны падлік будзе прьіблізньї, не 
зусім дакладны.

Найбольш вывучаныя строі дамачаускія, кобрын- 
скія, маларьіцкія, мотальскія, пінска-івацзвіцкія (За-

ходняе Палессе), брагінскія, давыд-гарадоцка-ту- 
раускія, калінкавіцкія, турава-мазьірскія (Усходняе Па
лессе), буда-кашалёусюя, краснапольскія, магтёу- 
скія, неглюбскія (Падняпроуе), вілейскія, капыльска- 
клецкія, ляхавіцкія, пухавіцкія, слуцкія (Цэнтральная 
Беларусь), ваукавьіска-камянецкія, мастоускія, нава- 
грудскія (Панямонне), дубравенскія, лепельскія (Па
азер’е). Зробім каларыстычную раскладку некато- 
рых з іх.

Дамачаускія строі бьітавалі у ваколіцах Дамача- 
ва, Брзсцкага, Маларыцкага раёнау, на тзрьіторьіі 
Польшчы і у пауночна-заходніх раёнах Валынскай 
вобласці. Жаночы касцюм складауся з белай кашулі, 
багата аздобленай малінавьім арнаментам з украп- 
ваннямі чорных гладкіх пункцірньїх палос на плеча- 
вой устауцы, верхняй і ніжняй частках рукава. Спад
ніца і фартух вылучаюцца адным каларыстычна-арна- 
ментальным вырашэннем. Усё поле спадніцьі запау- 
нялі чырвоныя, зялёныя, белыя, блакітньїя, чорныя 
падоужаныя ці папярочныя палосы. Гарсэты бьілі 
цёмна-карычневыя ці блакітння, багата аздобленыя 
рознакаляровьімі тасёмкам1, стужкамі, гузікамі, дэ- 
каратыунай строчкай. Галауны убор —  рознакаля- 
ровы, але абавязкова прьісутнічау чырвоны колер.

Працэнтныя адносіньї колерау: белы —  25%, 
чырвоны, малінавьі —  40%, чорны —  5%, блакітньї —  
20%, зялёны —  5%, іншьія колеры (жоуты, карычне- 
вы) —  5 %. Увогуле дамачаускія строі характарызу- 
юцца паліхромнасцю, сакавіта-мажорнай напружа- 
насцю каларыту, чырвонай дамінантай.

Кобрьінскія строі бьітавалі у XV— пачатку XX ст. 
пераважна на тзрьіторьіі Жабінкаускага і Кобрын- 
скага раёнау. Складаліся з белай кашулі з чырвона- 
малінавьім арнаментам з невялікімі украпваннямі 
чорнага ці цЄмна-сіняга колеру, што збірауся у вуз- 
кія, аднолькавай шырын1 шлячкі, якія у падоужаным 
ці папярочным кірунку запаунялі усю паверхню рука- 
воу, з белага фартуха з тым жа колерным аздаблен- 
нем, што і кашуля, зсерабрыста-белай ільняной спад- 
ніцьі або чырвонага, радзей чорнага ці цёмна-сЫя- 
га андарака з бельїмі, зялёным1, сінімі, фіялетавьімі 
прасноукамі, з рознаколернага пояса і са звычайна 
белага з чырвоным арнаментам галаунога убора.

Працэнтныя адносіньї колерау: шэры, белы —  45%, 
малінавьі, чырвоны —  45%, чорны —  5%, зялёны, 
сіні, фіялетавьі і іншьія —  5%. У цэлым кобрынск1я 
строі характарызуюцца даволі стрыманай колернай га
май з бела-чырвонай дамінантай. Гэта дамінанта 
характэрна і мотальскім, калінкавіцкім строям.

Пінска-івацзвіцкія строі бьітавалі у XIX— сярздзі- 
не XX ст. у Бярозаускім, Ганцавіцкім, Драг1чынсюм, 
Івацзвіцкім, Пінскім раёнах. їм уласціва серабрыс- 
та-белая каларыстычная гама: белая кашуля з дроб- 
ньімі арнаментальным1 чырвоным1, чырвона-чор- 
ньімі палоскамі і белы фартух з тым жа аздаблен- 
нем, чырвоны, фіялетава-сіні андарак ці белая спад
ніца з чьірвоньїмі вузкімі паскамі; цёмна-карычневы 
ці сівьі кабат; белы ці бела-чырвоны галауны убор.

Працэнтныя адносіньї колерау: белы —  70%, 
чырвоны —  15%, чорны —  9%, карычневы, фіялета-
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вы, сіні, зялёны і іншьія —  6%. Як бачым, перавага 
белага колеру сумнення не вьіклікае.

Для брагінскіх строяу. якія бьітавалі пераважна у 
пауднёва-усходых раёнах Гомельшчыны, характэр- 
ны белая кашуля з багатым арнаментальным аздаб- 
леннем чьірвоньїмі, чорньїмі і бельїмі ніткамі на рука
вах, плечавых устауках, кауняры і падоле; рознакаля- 
ровы фартух; андарак, гладкафарбаваны, найчасцей 
чьірвона-малінавьі або затканы падоужаньїмі бела- 
вохрьютьімі палоскамі ці вышыты па нізе бельїмі, вох- 
рьістьімі, зялёным1, сінімі, чорньїмі ніткамі; даволі 
разнастайныя па колернай гаме галауныя уборы.

Працэнтныя адносіньї колерау: белы —  20%, чыр
воны —  30%, чорны —  20%, вохрысты —  10%, сіні і 
зялёны —  15%, іншьія —  5%. Брагінскія строі вызна- 
чаліся багаццем колерау, некаторай сгракатасцю.

Давьід-гарадоцка-тураускія строі бьітавалі у ася- 
роддзі мяшчан невялікіх гарадоу (Турау, Давыд-Га- 
радок, Столін), мястзчак і буйных вёсак у XIX—  па- 
чатку XX ст. Рэзка вылучауся сярод іншьіх строяу шы- 
рокім выкарыстаннем мануфактурных тканін. *аш- 
тоуньїмі упрьігажзннямі. Кашуля звычайна была бе
лая, радзей іншьіх колерау, аздобленая раслінньїм 
або раслінна-зааморфньїм арнаментам у чырвона- 
чорнай гаме ці без яго. Спадніцу шьілі з даматкана- 
га гладкафарбаванага цёмна-сжяга або чырвона-бу- 
рачковага сукна ці з фабрычнай зялёнай, чорнай або 
цёмна-стяй тканіньї. Гарсэт мог быць чырвоны, фія- 
летава-сіні і іншага колеру з узорам і без яго. Фар- 
тухі шьілі з фабрычных тканін цёмных аднаколерных 
тонау або са стракатым набіваньїм раслінньїм узо
рам. Падпяразваліся чырвона-бардовым ці розна- 
каляровым поясам; тураулянкі завязвалі пояс з за- 
лацістай парчы —  галуну. Рознакаляровасцю вы- 
значаліся і галауныя уборы.

Такая варыянтнасць аздаблення стварае вялікія 
цяжкасці у вьізначзнні колернай дамінантьі. Можна 
толькі адзначыць, што у лік колерау давыд-гарадоц- 
ка-тураускіх строяу уваходзілі белы, чырвоны. сіні, 
зялёны, чорны. їм уласціва гарманічнае спалучэнне 
кантрастных чырвона-зялёных колерау.

Тыповым для буда-каш алёуст строяу з ’яуляец- 
ца белая кашуля з чырвона-чорным арнаментам, 
чырвона-чорны андарак ці палатнянік, белы фартух, 
чорны ці цёмна-аж гарсэт.

Працэнтныя адносіньї колерау: белы —  40%, 
чырвоны —  20%, чорны —  35%, іншьія (зялёны, жоу- 
ты) —  5%. Буда-кашалёусюя строі вылучаюцца бе- 
ла-чорнай дамінантай.

Пухавіцкія строі бьітавалі у XIX— пачатку XX ст. на 
тзрьіторьіі паміж Слуцкам і Асіповічамі. Яны скла- 
даліся з белай кашулі з чырвоным ці чырвона-чор- 
ным арнаментам, з фартуха той жа колернай гамы, 
рознакаляровай спадніцьі (малінавага, васільковага, 
бурачковага, фіялетавага, чорнага, белага колеру), 
чорнага ці васільковага гарсзта з рознакаляровым 
аздабленнем.

Працэнтныя адносіньї колерау: белы —  40%, чор
ны —  7%, чырвоны, бурачковы —  10%, блакітньї, 
фіялетавьі —  40%, іншьія колеры —  3%. У пухавіцкіх 
строях пераважау блакітна-бельї колер.

Даследчьікі беларускага народнага мастацтва сы- 
ходзяцца на думцы, што мелодыя беларускага на
роднага адзення шматгалосая. Аднак і у гэтым шмат- 
галоссі ёсць тое агульнае, што вызначае яго. І гзта 
не што іншае, як чырвона-бела-чорная дамінанта, 
якая, як адзначалася раней, увасабляе спрадвечныя 
архетыпы.

У цэлым, калі разглядаць усю колерную гаму 
народных строяу, то складваецца уражанне, што у іх 
пераважае не белы, а чырвоны колер і розныя яго 
адценні у спалучзнні з белым, сінім, зялёным, аліу- 
кавым, карычнева-бэжавым, фіялетавьім, аранжа- 
ва-жоутым. Чырвоны, белы, чорны колеры сустра- 
каюцца ва усіх строях. Але іх прапорцьіі розныя, най- 
больш актыуны у кобрьінскіх строях —  чырвоны. Знач
ную долю у буда-кашалёусюх, мазьірскіх строях скла
дає чорны колер. Такую акалічнасць цікава растлу- 
мачвае У.Конан, прыводзячы меркаванні багасло- 
вау-евангелістау: “Бог ёсць святло і няма у ім ніякай 
цемры". Чырвань, безумоуна, выяуляе крьініцу кас- 
мічнага святла —  нябесны агонь, сонца і зоркі. Але і 
зямля —  Боскае тварэнне: спараджаючы зялёны 
раслінньї Свет, яна узгадвае і падтрьімлівае жыццё” .

Аналізуючьі асобныя строі, даследчьікі прыхо- 
дзяць да высновы, што адзенне людзей таго ці інша
га рэпёна адпавядае прыроднаму наваколлю. На
родны касцюм Цэнтральнай і Пауночнай Беларусі 
больш стрыманы па колеры, чым адзенне Палесся. 
Тое ж самае тычыцца і увогуле каларыстычнага воб- 
раза усяго беларускага народнага адзення. Акрамя 
чырвонага, белага і чорнага колерау даволі вялікая 
доля адводзіцца зялёнаму і сіняму. Зялёны колер у 
беларускім фальклоры нават абрадавы. Так, абра- 
давы касцюм вясенне-летняга цыкла з ужываннем 
зеляніньї павінен быу спрыяць урадлівасці. Колер- 
ны дзкор касцюма беларускіх сялян натуральна упіс- 
вауся у беларускі краявід, гарманіравау з інтер’є 
рам сялянскай хаты з яе самабытнай мэбляй, руч- 
нікамі, дьіванамі, абрусамі.

Колер у адзенні беларусау адыгрывау не толькі 
эстэтычную, але і сакральную ролю. У пост, напрык- 
лад, апраналі адзенне без чьірвані, так званае пос- 
нае. У жалобе жанчыны надзявалі чорны галауны 
убор, часам і адзенне таго ж колеру.

Падагульняючы разгляд колерных асаблівасцей 
беларускага народнага адзення, адзначым, што ка
ларыт касцюма звычайна складауся з сакавітьіх, ча
ста кантрастных колерау, не толькі спектральных і 
ахраматычных, але і змешаных. У цэлым каларыт 
беларускага народнага адзення можна вызначыць 
як мажорны.
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