ОЛЕКСАНДРА ДУНЕЦЬ. Символiка та семантичне навантаження...

Статтi

Олександра ДУНЕЦЬ
СИМВОЛIКА ТА СЕМАНТИЧНЕ
НАВАНТАЖЕННЯ ЧЕРВОНОЇ БАРВИ
В УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ
КОЛЯДКАХ ТА ЩЕДРIВКАХ
Oleksandra DUNETS. On Symbolism and Semantic
Value of Red Colour in Ukrainian Traditional Folk
Carols and Rhymed Wishings.

У природному середовищi немає нiчого безколiрного. Колiр люди навчилися сприймати набагато ранiше нiж мову. Дослiди раннього перiоду
розвитку людини вiд формування її свiдомостi i
пiдсвiдомостi до вибору смаку дозволяють зробити висновки, що колiр закладений в нас iз генами
батькiв. Дiя кольорiв обумовлена як їх безпосереднiм впливом на органiзм, так i асоцiацiями,
якi вони викликають.
Колiр може виступати в ролi носiя певної iнформацiї. Кольоровi коди використовувались в
практицi людства здавна. Споконвiку все найцiннiше у свiтi визначалося кольором: сонце –
червоним, небо – блакитним, земля – зеленим,
свiтло – жовтим. Своє кольорове вираження мало
найпрекраснiше, духовно високе й добре, а також
найбридкiше, пiдступне й вороже.
Символiка кольорової барви зокрема, опирається на рiзномантнi асоцiацiї, нерiдко доволi простi:
червоний – вогонь, приховує в собi ознаку краси,
цiнностi, щастя, оновлення, при добавленнi бiлого стає рожевим, що символiзує нiжнiсть; чорний – не обов’язково колiр-знак хаосу та небуття,
страшного та мiстичного, це колiр добра i краси,
колiр урочистостi, з ним у свiдомостi народу зливалося сприйняття землi, природи i людини (у
колядних текстах набуває переважно позитивних
конотацiй); жовтий – сонце, життя, сонячний, яскравий подiбно як i золотий – колiр золота, гар-
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ний, дорогий, цiнний, той, що приносить вдачу;
зелений – весна, пробудження, надiя, колiр трави
та листя, свiжий, гарний; синiй – небо, чистота,
водна стихiя, вiн вiддалений та глибокий, чистий
та загадковий.
Символiцi кольору присвяченi десятки томiв
наукових праць, оскiльки вона протягом тисячолiть вiдiгравала важливу роль у мiфологiї, народних обрядах, геральдицi, алхiмiї, образотворчому
мистецтвi та iн. Дослiдження кольорознавства у
науцi має давню традицiю, однак проблеми, пов’язанi iз вивченням символiки, семантики слiвкольоронайменувань, – невичерпнi.
Традицiйнi уявлення українцiв про кольори,
їхня мiфоритуальна символiка, мовнi номiнацiї,
фольклорне навантаження кольоропозначень тощо
– складна й досi малодослiджена тема в українськiй етнологiчнiй науцi. Попри те, що в окремих
публiкацiях зосiбна уже висвiтлено певнi її аспекти (колiр у системi художнiх засобiв, символiка
кольорiв у сiмейнiй обрядовостi українцiв, семантика окремих кольоропозначень)1 , узагальненого
дослiдження з цiєї проблематики в українськiй
етнологiї досi немає. А мiж тим цей пласт духовної культури надзвичайно цiкавий. У цiй публiкацiї хотiла б проаналiзувати особливостi сприйняття та розумiння прихованих кольорових смислiв,
що вiдбивають специфiку уявлень людини про
колiрний простiр, в якому вона живе, який її оточує; з’ясувати специфiку знаковостi кольору, його
образiв у свiдомостi людини; проаналiзувати символiчне навантаження червоного кольору та його
вiдтiнкiв у фольклорних жанрах народної колядки
та щедрiвки.
Аналiз українських народних коляд та щедрiвок щодо виявлення символiки кольоропозначень
1

Китова С. Симфонiя кольорiв у лексицi колядок i щедрiвок (колiр у системi художнiх засобiв українських пiсень
рiздвяного циклу) // Народна Творчiсть та Етнографiя.–
2004; Зайцев А. Наука о цвете и живописи.– Москва,
1986; Раденкович Л. Символика цвета в славянских заговорах // Славянский и балканський фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры: источники и
методы / АН СССР; Ин-т славяноведения и балканистики / Отв. ред. Н.И.Толстой.– Москва, 1989; Rzepinska M. Historia koloru.– Kraków, 1932; Миронова Л.Н.
Цветоведение.– Минск, 1984.
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дозволяє вiдтворити давнi свiтогляднi настанови
українцiв, знайти вiдображення їх у автентичному фольклорi минулого та сьогодення. Безсумнiвно, що безлiч коляд уже затрачено, багато з них
залишаються загадковими та незрозумiлими, тому й вивчення їх залишається актуальним досi
питанням. Необхiднiсть характеристики колiрної
символiки дає пiдґрунтя для узагальнень щодо
аналiзу семантики кольоративiв в українських колядних пiснях.
Колядки, що дiйшли до наших часiв, є дуже
рiзнорiдними за своєю тематикою, змiстом та вiдбитим у них свiтоглядом. Найархаїчнiшими вважаються мiфологiчнi коляди, в яких збереглись
елементи давнiх мiфiв та культiв, тема заснування свiту, казково-фантастичнi мотиви. Основна
група – це величальнi колядки з хлiборобськими
мотивами, з образами родинного щастя i добробуту, з побажаннями врожаю, здоров’я, щастя.
Такими колядками величали господаря та його
дружину. У нього сам Господь сидить при вечерi, святi допомагають засiвати його щедру ниву,
а жiнка – найкраща, працьовита, дає лад усьому
господарству. В колядках для парубкiв переважали мисливськi та вiйськовi мотиви. Про золотi
перстнi, старостiв, дiвочу красу i вiрнiсть, щасливе кохання, сватання й одруження колядували
дiвчатам. В колядках з воєнною тематикою вiдбилася лицарська i княжа доба.
Кольоровi барви, як постiйнi епiтети, рiзнобiчно пронизують коляднi тексти. Їх можна навiть
розмежувати на постiйнi, якi трапляються у рiзних фольклорних жанрах та оригiнальнi, характернi лише для рiздвяних пiсень (багровий, кривавий, блаватий, лiловий...).
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и сродных народных песен. Колядки и щедровки”) та iнших.
Переважна бiльшiсть рiздвяних пiсень наповнена значними подiями чи описами, словесно забарвленими у той чи iнший колiр. Мабуть, найпопулярнiшим серед засобiв народних словесних
виражень був червоний колiр. Ця барва головно
передається в українських колядних пiснях двома
кольоропозначеннями – червоним i красним. Вiдповiдно до рiзного ступеня насиченостi червона
барва закрiплена у словах, уподiбнених за кольором до окремих предметiв, рослин, прикрас, явищ
природи (захiд сонця): багряний, рудий, рум’яний, рожевий, калиновий, вишневий, малиновий,
маковий, кораловий (коралевий), кривавий, китайковий, полум’яний (червоно-гарячий, пломенистий). Українськi колядки та щедрiвки зберiгають давньоруськi назви кольорiв, окрiм кiлькох
синонiмiв: кривавий, червлений, червчатий, чормний, прапрудний, кумачевий, кармiнний, шарлаховий. Реалiзацiя цього барвистого багатства
здiйснювалася передовсiм у побутi, одязi, прикрасах наших предкiв. У витоках культури колiр часто дорiвнював самому слову. Сприймаючи свiт,
людина вiдтворювала його вербальними засобами,
а власне вiдображала, а не копiювала.
Значення червоного кольору пов’язане передусiм з оцiнкою, семантикою, асоцiацiями, якi вiн
може викликати.
Для позначення власне червоного кольору слов’янськi мови використовують слова iз давнiм
загальнослов’янським коренем *сеrv: блр. чырвоны, болг. червен, пол. сzerwony, чес. červeny,
хорв. сrven. Виникнення у слов’ян нових назв для
червоного кольору з коренем сеrv (замiсть старих
заг. iндоєвроп. з кор. rudh), iмовiрно, пов’язане з вiдкриттям нового барвника чи взагалi першого червоного барвника2 . Красний, як кольоропозначення, з’явилося пiзнiше, замiнивши собою
давньоруське червоний. Очевидно, нашим давнiм
предкам було притаманне не лише бачення кольору, але все бачилось у кольорi3 . У кольорi сонця

Джерелом дослiдження стали зразки народної
пiсенної творчостi, почерпнутi з фольклористичних розвiдок В.Гнатюка “Українська усна словеснiсть” (1917), “Колядки i щедрiвки” (1914);
Ф.Колесси “Українська усна словеснiсть” (1938);
“Галицько-руськi народнi пiснi з мельодiями”, зiбранi I.Колессою у с. Ходовичах (1901); “Коля2
Бахилина Н.Б. История цветообозначений в русском
ди й щедрiвки в с. Старий Яжiв Яворiвського языке.– Москва: Наука. Академия наук СССР. Ин-т русрайону” iз Записок НТШ (Збiрник на пошану ского языка, 1975.– С. 135.
3
З.Кузелi); О.Потебнi (“Объяснения малорусских
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– красному – нашим предкам бачилося тiльки духовно високе, буденнi побутовi речi також називали червоними. Красний – колiр життя, сонця,
плодючостi, здоров’я i колiр потойбiчного свiту,
хтонiчних та демонiчних персонажiв. Колiр надiлявся захисними властивостями, використовувався як оберiг4 . Лише iз втратою вiри у вищу силу
сонця слов’яни почали широко використовувати
його колiр, а поряд поступово вживати, як синонiм, опiсля замiнник, – слово червоний. Сам
колоризм червоний утворився вiд назви комах, з
яких добували червону фарбу. Кошенiль, висушена i приготована для фарбування, має вигляд
червонуватих зерен.
Спосiб фарбування червцем (кошенiллю) вiдомий слов’янам досить давно. Ще Брюкнер писав про давнiх слов’ян, що займались збиранням
кошенiлi на своїй прабатькiвщинi5 . Кошенiль добували на Українi, звiдки до ХVII ст. вивозили за кордон, де червець конкурував з появою
там (в 1526 р.) дешевої американської кошенiлi.
Професор Лук’янов повiдомляє: Кошенiль будучи дуже дорогою фарбою... мала все ж широке
застосування. Вона використовувалась для фарбування бавовняних, шерстяних i шовкових тканин, для виготовлення дорогих олiйних та акварельних фарб, що називалось кармином i баканом, для виготовлення рум’ян. Польський дослiдник К.Мошинський писав про червець, який
водився на Українi i давав червону фарбу – кармiн, слугував не лише для мiсцевих потреб, а й
був важливим експортним товаром. Для одержання червоної фарби використовували також корiння морени. Зокрема, про використання червця на
Черкащинi ще у ХVIII ст. повiдомляв И.Паллас6 .
Ф.Буслаєв в iсторичнiй хрестоматiї наводить низку цiкавих назв кольорiв: “Рудожовтий, червоножовтий (вiд рудий – кров), iнакше гарячий або
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вогненний”... “ось ще деякi iз чудеснiших стародавнiх назв кольорiв: яринний (голубий), прозелень, кропивний, осиновий, сахарний, сизий, сливовий, сiрогарячий, таусинний (темно-синiй)”7 та
iншi.
Червоний нерiдко вживається у колядках для
позначення певних реалiй: плодiв, напоїв, дерев,
одягу, взуття (червонi чоботи, черлене вино, китаєвi убруси, багрове пивце...).
В пан-отця дочка, дiвка Христечка:
Убiралася, наряжалася,
[Що перший наряд – червоний сап’ян,
А другий наряд – голубий жупан...].
Виняткове ставлення до слова червоний, опiсля
красний виявляється в тому, що воно переважно
вiдсутнє у жартiвливих пiснях, посiваннях, пародiях на церковнi коляди, не вживається при змалюваннi негативних образiв, побутових картин8 .
Очевидно це твердження мотивоване перевагою
позитивної конотацiї у розумiннi семантики даного колоризму або ж пересторогою вживання його
у жартiвливiй народнiй поезiї.
Саме слово “красний” початково означало “кольоровий” i ширше: “позначений кольором”, “прикрашений”. Червона вохра простежується ще вiд
неолiту. Найiмовiрнiше, що в первiсних ритуалах
вона заступила кров. Залишаючись невiддiльним
вiд тiлесної символiки кровi, червоний прийняв
на себе значення священностi земної, виявленої у
теплi та красi. Ця барва зблизилась iз поняттям
красивого аж до того, що значення кольору витiснило в словi “красний” вихiдне значення краси.
Зi словом красний (красивий, цiнний, парадний) у рiздвяних пiснях пов’язане народне розумiння краси та добра:

Ой, красна, красна калина вь лузi,
А Гануся краща у батенька
(Ушицк. уєзд).
щедрiвок...– № 1–2.– С. 22.
– Ой, славен, явен, красний Андрiйко, – Свя4
Толстая С. Красный // Славянские древности. Эт- тий вечiр!9

нолингвистический словарь.– Москва, 2004.– Т. 2.–
7
С. 462–464.
Буслаeв Ф.И. Историческая хрестоматия.– Москва,
5
Brückner A. SÃlownik etymologiczny jȩzika polskiego.– 1861.– С. 1177.
8
S. 76–77.
Китова С. Симфонiя кольорiв у лексицi колядок i
6
Паллас И.С. Путешествие по разным провинциям щедрiвок...– С. 22.
9
Российской империи.– СПб., 1908.– С. 33.
Українськi народнi пiснi в записах Зорiана Доленги-
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– Де не взявся тут красний молодець, красний
молодець, молодий Андрiй10 .
– Поза ворота мурава золота, ходит таночок
красних дiвочок; наперед ходит красна Марися11 .
У поняттi красний, що є властивiстю гарного,
поєднується розумiння кольору як найкращого та
визначення краси загалом. Колоризми краснийкрасивий, прекрасний часто вживаються при описах людини, її зовнiшностi, для вираження моральної якостi “хороший”, можуть використовуватись також зi значенням блаженний, святий.
Там дiвчина та купалася,
Морским милом умивалася,
В ясне люстро [ви](о) глядалася,
Своїм личком красувалася...
(Чуб. V., 579–80).
***
А на тiм ложу красний молодець
Красний молодець, премудрий стрiлець.
(Кол. Голов. IV, 40. Золочiв. окр.).
У дiвочих колядках оспiвується краса господаревої дочки: “Красна, рясна у лузi калина, Та ще
красивiша у батька дочка...”. Для хлопцiв дiвчина має або бажає мати очi як терен, щiчки – як
червоний мачок, коси, як “жовте тiло”.
Дай же ми Боже таке личенько... як калинонька, оченька... як чорний терен, косоньки... як
павононька (павой).
(Гол. IV.132.)
Немало у колядних текстах порiвнянь на зразок “як мак, як вишня”. Колiр у них, здавалось
би, зашифрований, але вiн вгадується, хоч саме
кольоропозначення вiдсутнє. Поруч iз нейтральними, закрiпленими у фольклорнiй традицiї порiвняннями, застосовуються й оригiнальнi сполучення, що слугують засобом пiдсилення глибини,
яскравостi, насиченостi кольору.
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У рiздвяних колядках чи щедрiвках часто головними є образи членiв родини. Центральним
змальовано образ господаря та господинi (господар – красне сонце, господиня – ясний мiсяць),
за ними дiтей, домашнiх тварин, маєтку. Широковiдоме словосполучення красне сонце використовується переважно при створеннi пiсенного образу жiнки, матерi, коханої дiвчини. Вибирай же
ся, вибирай же ся, красна дiвчино, з нами12 ; –
Бодай здорова, красна дiвойко! Красна дiвойко,
подь ти за мене13 ; Жарке сонечко – Володимирко, весел мiсячик – красна дiвонька14 . Як поетичний засiб воно вживалось ще у “Словi о полку
Iгоревiм”, у якому краснi дiвки загальна характеристика молодого жiноцтва.
Колiр краси вживається не лише при описi
жiночого образу, красний красить все довкола.
Красним стає все, що її оточує. Колядники красно спiвають про красну панну (але панночко, все
як квiточко), що красно хустки прала, красно бiль
бiлила, одягала красну сукню, краснi чобiтки15 .
Подiбними барвами вимальовується й образ
юнака чи молодого князя. Сам вiн часто називається сивим соколом, яструбом, голубом тощо.
Ой из-за гори, з-за зеленоi
Выходит же нам чорна хмаронька,
Але не э-ж то чорна хмаронька,
Але но э-ж то наперед овец,
Наперед овец красний молодець.

Красний молодець – переможець багатьох битв,
вiн перемагає чорного тура, дикого вепра, люту
змiю. Його супротивники постають як мiфiчнi iстоти iз золотими чи срiбними рогами (iклами,
копитами), з незвичайними можливостями. Опозицiя “сонце-золото” найчисленнiша у колядних
пiснях. М.Грушевський з цього приводу писав:
“Тi описи багатства, життя, краси, мудростi госХодаковського (З Галичини, Волинi, Подiлля, Приднiпро- подаря, котрi мiстять вони, се не простi поетичнi
вщини i Полiсся) / АН УРСР. Iнститут мистецтвознав- прикраси-перебiльшення: се магiчнi закляття на
ства, фольклору та етнографiї iм. М.Т.Рильського; Упоря12
дник, текст. iнтерпретацiя i коментар О.I.Дея.– К.: Наук.
Народнi пiснi в записах Iвана Франка / УпоДумка, 1974.– С. 174.
ряд. О.I.Дей.– К.: Музична Україна, 1981.– С. 52.
10
13
Золотослов: поетичний космос Давньої Русi / Упоряд.,
Золотослов: поетичний космос Давньої Русi...– С. 170.
14
передмова М.Н.Москаленка.– К.: Днiпро, 1988.– 240 с.
Там само.– С. 56.
11
15
Українськi народнi пiснi в записах Зорiана ДоленгиКолядки i щедрiвки, зiбрав В.Гнатюк. Т. II // ЕтногХодаковського...– С. 147.
рафiчний збiрник ХХХVI.– Львiв, 1914.– С. 153.
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щастя, опертi на вiрi в чудодiйну здiбнiсть слова
наводити те, що ним сказане... Обрядовi i пiсеннi поздоровлення i величання – се рiд закляття
на щастя, на здоровля, котре й досi заховалося в
уснiй традицiї”16 .
Що “сiмсот хлопцiв” є парубоцькою громадою,
зауважив ще М.Грушевський. Це ще не княже
вiйсько, як виявляється пiзнiше, а просто “товариство”, група другiв-молодцiв, молодецька громада, парубоцька верства, така, яку стрiчаємо у
рiзних примiтивних народiв17 .
За свою службу члени громади просять: платнi
i нагород: “по яснiй стрiлцi, по краснiй дiвцi”18 ;
“на рiк по сто червоних”19 ; “по сто червоних, по
кониковi, по шабельцi, по парi суконь, по шапочцi, по панночцi”20 ; “по ворон-коню, по в’язцi сiна,
по шаблi срiбнiй”21 . Газди i колядники нерiдко називали найменшу монетну одиницю – колядний
крейцер – червоним, може, вiд кольору мiди22 .
“Абис такий чесний, величний перед панами, перед громадами, як цес червоний перед нами! –
бувайте здорови, тай святкуйте здорови!”.
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За словами дослiдника Ю.Фiгурного, червона
(пурпурова) барва неодмiнно фiгурувала у спорядженнi фахових воїнiв у загальноiндоєвропейськiй вiйськовiй традицiї24 . Давнi слов’яни, як вважає дослiдник, також не були винятком у цьому планi. Одна з основних вiйськових вiдзнак,
так звана чiлка (чолка), яка спершу мала вигляд довгої жердини, прикрашеної кiнським хвостом, жмутами трави, гiлками дерев i т. i., згодом прикрашалась великим клиноподiбним шматком яскравої тканини, переважно червоного кольору25 . За часiв Київської Русi трикутнi полотнища прапорiв також переважно були червоними.
Термiн “червлений стяг”, “червлене знамено” широко вживається у давньоукраїнських лiтописах i
означає “багряний” або “червоний” колiр бойового прапора26 , про них спiвалося ще у давнiх
колядах.
– Ти ж, пане козаченьку, да iдь до короля,
Да iдь до короля, позивать сокола.
Дасть тобi король червоную корогов,
А королиха – полумисок червiнцiв27 ....

Там гречний панич восько збирайе
Львiу́ войувати, панни шукати...
У зимових щедрiвках та колядах доволi часВинесли йому миску червоних
то натрапляємо на вiдтiнок червоного – багряний
Вiн тото бере, тей не дьикуйе.
(багровий). Отим темно-червоним вiдтiнком пе(зiбрав др. Iван Колеса у с. Ходовичах). редано колiр квiтiв, дерев. “Ой чого ти, роженько,
У колядках вiйськовi атрибути червоного ко- сама в городi, / Рожа моя повна, червона, багрольору майже не зустрiчаються. Проте, Володимир ва?” (Iз рукоп. збiрн. Кулiша).
Гнатюк усе ж зафiксував один колядний текст, в
Ой в лiску, в лiску, а в жовтiм пiску
якому спiвається:
Росте деревце, тонке, високе...
Гей то молодцi добиранiї!
В листок широке, в цвiток багрове,
Червонi барви з ясними мечи,
В цвiток багрове, в верху кудряве...
Яру пшеницю ми бо зiжнемо23 .
16

Грушевський М. Iсторiя української лiтератури: В 6 т.,
9 кн.– Т. 1.– К.: Либiдь, 1993.– С. 136.
17
Там само.
18
Народнi пiснi в записах Iвана Вагилевича / Упоряд.,
вступ. стаття i примiт. М.Й.Шалати.– К.: Музична Україна, 1983.– С. 64.
19
Там само.– С. 64.
20
Золотослов. Поетичний космос Давньої Русi...– С. 97.
21
Там само.– С. 96.
22
Свєнцiцкий Iларiон. Рiздво Христове в походi вiкiв
(iсторiя лiтературної теми й форми). Збiрки Нац. Музею у
Львовi.– Львiв, 1933.– C. 178.
23
Гнатюк В. Колядки i щедрiвки // Етнографiчний

Вживання багрового28 кольору зумовлене тазбiрник.– Львiв, 1914.– Т. I.– С. 128.
24
Фiгурний Ю.С. Iсторичнi витоки українського лицарства: Нариси про зародження i розвиток козацької традицiйної культури та нацiональне вiйськове мистецтво в
українознавчому вимiрi.– К.: Стилос, 2004.– С. 85.
25
Там само.– С. 87.
26
Там само.– С. 88.
27
ЧЕРВIНЕЦЬ – назва iноземних золотих монет (дукатiв, цехинiв) у Московському князiвствi. Золотий вмiст
червiнця становив 7,74234 г чистого золота.
28
багровий (пурпурний) – темно-червоний або яскраво-
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кож бажанням пiдсилити iнтенсивнiсть барви женьки возсiдають у багровенькiй, дещо нижчiй
(за подiбнiстю до кольору, багровiй, як вiдтiнку
червоної.
червоної). Усi вони прибувають на своїх колiсниОй з-за гори високоi,
цях у певен час i на визначений його вiдлiк, щоб
Ой дай Боже!
вiдiйти i прийти знову.
Вiдти iде три колясочки:
У вiдомiй колядцi “Ой в лiску, лiску, на жовПерша колясочка багровенькая,
тiм пiску”, записанiй I.Франком на Галичинi, баДруга колясочка червоненькая,
гряним цвiтом квiтне високе й тонке деревце, як
Третя колясочка золотенькая.
прообраз дерева свiтового чи прадерева. У золоту
А в тий багровенькiй сидiли єi служеньки,
корону та багряне корзно буває вбраним також
А в тий червоненькiй гречная панна,
сонце.
А в тий золотiй єi миленький29 .
Ой в лiску, в лiску, на жовтiм пiску
У колядцi, записанiй Павлом Чубинським пiд
Росте деревце високе, тонке.
час етнографiчної експедицiї, мовиться про три
Високе, тонке в корiнь глибоке,
рiзнокольорових колясочки: багровеньку, червоВ корiнь глибоке, в листок широке,
неньку та золотеньку. В контекстi пiснi одразу
В вершок кудряве а в цвiт багряне31 .
вiдчитуємо сакральнiсть та культурну продуктивЗрiдка натрапляємо на багряний колiр у зинiсть числа “три”, символiку якого можна вбачати
у назвах багатьох речей, згадавши три килiхи з мових колядках, присвячених господаревi. Таким
трояким вином, три царi зi Сходу, три празники буває забарвлення весiльного вина чи навiть пив гостi, три столи Стусовi, три свiчi та колачi чи ва, яким господар частує запрошених гостей.
iншi.
А пан-господар собi, бай, дома, Ще й сидить
Одним iз втiлень сонця вважався образ жiно- покiнець столу, А на тiм столi три кубки сточий, образ господинi-дружини мiсяця, матерi зi- ять: В одному кубку – медок солодкий, В другiм
рок. Цей образ з’явився, як вважають ученi, за кубку – багрове пивце, В третiм кубку – зелене
часiв матрiархату. Сонце, мiсяць i зорi утворю- винце. Медок-солодок – на челядочку. Багрове
пивце – на колядочку, Зелене винце – та й до
ють небесну родину.
Червона барва, як часткове уособлення сонця, церкiвцi.
Рожевий (рум’яний) – один iз вiдтiнкiв черфарбує у червоне колясочку30 , у якiй сидить гречна панна. Її миленький-мiсяць сидить у золотiй, воного, його дуже рiдко зустрiчаємо у колядках.
хоча частiше його супроводжує в рiздв’яних пiс- Цей свiтлий, нiжний вiдтiнок червоного вживаєнях срiбний колiр. I врештi зорi, маленькi слу- ться переважно як засiб опису обличчя. Етимологи, розглядаючи слово рум’яний, спiввiдносять
червоний колiр з фiолетовим вiдтiнком [за тлумачним слойого з лит. raumu̇, що в перекладi означає “м’яз,
вником]; В колориметрiї до пурпурних вiдносять гаму кольорiв, що утворюються внаслiдок змiшування червоного м’язове м’ясо” та чи не є доказом первiсного знакольору з синiм [див., напр., дiаграму у кн. В.В.Шарова чення “здорове тiло”, “здоровi м’язи”.
“Цвет и свет” (Москва, 1961)].
Iз давнiх часiв збереглася шаноблива увага до осiб, якi
можуть дозволити собi здобувати дорогi продукти – у тому числi коштовнi барвники: пурпур, лазурит, пiзнiше –
кармiн.
29
Чубинський
П.П.
Труды
этнографическостатистической експедиции в Западно-Русский край.–
Т. 2.– СПб., 1877.
30
Колясочка, як i колесо, коло походить вiд праслов’янської форми iз розширенням основи на –ес, позначає предмет, який рухається, блукає, котиться. Виступає синонiмом
до слiв: вiзок, мажа, хура, фiра.

Дай же, боженьку, таке личенько,
Таке червоне, таке рум’яне32 .
Колядка оспiвує i зворотнiй процес. Iз втратою здоров’я, життєвої сили та енергiї людське
обличчя починає блiднути та марнiти
31

Вiдд. рукописiв Iнституту лiтератури.– Фонд
I.Франка.– № 3.– Од. зб. 4056.– Арк. 33 (Запис:
1849 рiк в Галичинi).
32
Колядки та щедрiвки...– С. 244, 254, 292.
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Румняне личко поблєдло,
Свою красу гдесь подћло;
Уже блћде, нерумяне,
Як лист в осени зовяне.
Рожевою барвою надiленi квiти, а з ними порiвнюються господаревi дiти.
(А у нашого господаря) Золота верба,
А на тiй вербi золота кора,
А на тiй вербi рожевi квiти.
Ой то не верба – Йванкова жена,
Ой то не квiти – то Йвановi дiти...
В колядцi спiвається про панну Марiю, що
свого сина бiлого купала, а, укупавши, на престолi положила й рожаву квiтку йому в ручку
дала. Ой квiто, квiто, рожава квiто ясная, усему свiту, усему свiту дивная!
(г. Дубище; зап. О.Пчiлки, № 11)
.
Буковинська дослiдниця народознавства Гарафiна Маковiй у своїй працi “Очi згори” зазначає:
“...Кожен колiр мав свою символiку: рожевий –
вiд Бога, бо “це – цвiт сонця”, то щоб сонце не
заходило з твоєї судьби”. Синiй – вiд води, то
“най тобi буде, як з роси та води”33 .
З густiшою наповненiстю звучать вiдтiнки
вишневого, малинового, макового кольоропозначень. Часто вони бувають засобами метафори,
епiтетами, кольори проглядаються асоцiативно завдяки подiбностi чи порiвнянню забарвлення та
образу, що виникає в уявi. До прикладу, образ “кривавих рiк” зустрiчаємо лише в колядкахбаладах. Колiр допомагає створити картину загибелi героя. У величальних пiснях цей образ не
зустрiчається34 .
Дослiдники стверджують, що кольорова ознака появилась у мовi в дiахронiчнiй послiдовностi.
А, власне, червоний вважається одним з перших
розрiзнюваних кольорiв, який несе в собi глибокий змiст та символiку. В українському фольклорi, а колядному зокрема, простежується велике
33

Маковiй Гарафiна. Очi згори: народознавчi новели /
Г.П.Маковiй.– К.: Генеза, 1996.– 496 с.
34
Китова С. Симфонiя кольорiв у лексицi колядок i
щедрiвок...– С. 23
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значення вогню як символу, сутностi, середини,
єства свiтового дерева. Тема кровi, як i сонця,
здавна була сакралiзованою та забороненою для
українцiв.
Багряний i рожевий, як вiдтiнки та синонiми червоної барви також наповненi символiчними значеннями в уявi народу. Стоячи в опозицiї
за колiрною ознакою та емоцiйною насиченiстю,
вони несуть в собi рiзнi смисли та навантаження.
Кольорова палiтра у зимовiй пiсеннiй поезiї виражена у всiй своїй повнотi. Бо ж колiр є не лише засобом для малярства, а й виразником емоцiй, iдей, показником пiзнання природи, духовного рiвня суспiльства, естетичних досягнень. Бо
кожний народ виробляє своє вiдношення до кольору й виражає через колiр свої почуття, кольоровi образи, створює своє кольорове оточення.
Отож кожен колядний текст стає бiлою канвою, на яку носiй твору нашиває свої узори власними, краще або ж гiрше дiбраними кольорами.
У колядках можуть вiдлунюватися також емоцiйнi враження, культурнi погляди, звичаї, вiрування, що свiдчать про первiсне бачення людиною
довкiлля.
Кожне кольоропозначення несе за собою цiлий
синонiмiчний ряд, який може вiдображати нацiональну мовну картину свiту, важливу етнокультурну iнформацiю, подiбно як i емоцiйне навантаження кольору. Образнi асоцiацiї наштовхують
на зiставлення зi всiм, що входить у досвiд свiдомостi людини (природа, людина, час, простiр,
iсторiя, думка, емоцiя, рiч), проте в бiльшостi випадкiв використано образ традицiйний. Кольоровi
протиставлення побудованi на семантичних опозицiях, якi наскрiзь пронизують вимiр людського
життя.
Таке мотивування та асоцiацiї мають в своїй
основi життєвий досвiд, який доповнюється мiфологiчними, релiгiйними й естетичними
поглядами. В загальному контекстi колiр завжди був вiдображенням iдей, елементом вторинної
мовної картини свiту.

