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СІМВАЛІЧНАЯ ФУНКЦЫЯ КАЛЯДНЫХ СВЯТ   

У ПАЭЗІІ ЯНКІ КУПАЛЫ НАШАНІЎСКАГА ПЕРЫЯДУ 

 

Традыцыйная культура беларусаў – неад’емная частка жыцця этнасу, 

сінкрэтычная з’ява, якая захоўвае ў сабе мноства рудыментаў дахрысціянскай 

эпохі і хрысціянскія ўяўленні, а таксама звязаныя з імі нормы маралі і 

паводзін. Своеасаблівае спалучэнне язычніцкага і хрысціянскага – 

характэрная рыса беларускага народнага календара. Згодна з даследчыкамі, 

«каляндарная абраднасць – адна з самых старажытных, нават архаічных з’яў 

у народнай культуры. У глыбокай старажытнасці <…> усе абрады, 

вербальныя тэксты, рытуальныя дзеянні, бясспрэчна, мелі магічны сэнс і 

звязваліся з будучым ураджаем, дабрабытам, здароўем» [2, 386]. 

Магічная функцыя абрадаў раскрываецца і ў творчасці Янкі Купалы, 

цэнтральным героем нашаніўскай лірыкі якога з’яўляецца звычайны селянін-

земляроб. Земляробства было адным з галоўных заняткаў нашых продкаў-

арыйцаў. Назіранні за навакольнай прыродай, імкненне жыць з ёю ў суладдзі, 

«гарманічная ўсебаковая сувязь зямнога існавання з прыродна-касмічнымі 

працэсамі» [1, 445] складалі аснову іх міфалагічнага светапогляду. Зусім 

невыпадкова, што «назіранні над прыродай, вопыт, веды аб навакольным 

асяроддзі ў значнай ступені былі зафіксаваны ў народным календары 

беларусаў, які арганізоўваў жыццядзейнасць селяніна дзень за днём на 

працягу года <…> і ў якім працоўныя будні рытмічна чаргаваліся са святамі» 

[1, 445]. Гэтыя святы звязаны са зменамі пораў года і адпаведнымі відамі 

сельскагаспадарчай працы, таму іх прынята называць каляндарнымі святамі.  

Каляды (Калядны Мясаед, Раство) – адно з галоўных земляробчых свят 

усіх славян. Адкрывае калядныя святкаванні Раство Хрыстова, якое 

пачынаецца перадкаляднай Куццёй (Першай, Поснай, Беднай, Вялікай, 

Марожанай). «Увядзенне царкоўнага посту зрабіла гэту трапезу поснай <…>. 

У беларусаў і ўкраінцаў на гэту трапезу рыхтавалі часцей за ўсё 12 посных 

страў – па колькасці месяцаў у каляндарным годзе» [2, 387]. За сталом 

выклікалі «мароза», «лічылася: якая куцця, такі будзе і ўраджай; які дзень, 

такі будзе і год» [3, 17]. З каляднымі святамі звязана шмат прыкмет і 

павер’яў. 

Калядны Мясаед (можна есці мяса) пачынаўся пасля Піліпаўкі і 

цягнуўся да Вялікага посту. «На Каляды праводзілі ігрышчы, дзе танцавалі, 

гулялі, слухалі казкі, легенды, адгадвалі загадкі» [3, 18]; «абходзілі хаты з 

калядкамі, у якіх праслаўлялі гаспадароў і іх дзяцей, жадалі дабрабыту» [3, 

20]. «Абрад калядавання быў распаўсюджаны ва ўсіх славянскіх народаў і 

займаў адно з цэнтральных месцаў у калядным абрадавым комплексе. 

Калядаванне ўяўляе сабой абход двароў калядоўшчыкамі з віншаваннямі 

гаспадароў, выкананнем калядных песень, адорваннем гаспадарамі 

ўдзельнікаў абраду» [2, 391]. 



Праводзіліся і яшчэ дзве куцці: Шчодрая (Шчадроўная, Другая, 

Мясная, Нішчымная, Скаромная, Багатая, Тоўстая, Сярэдні Шчадрэц, 

Шчадруха) і пазней Трэцяя (Апошняя, Вадапосная, Хрышчэнская, Галодная, 

Вадзяная, Посная, Вадзянка, Вадзянуха, Вадапосце) [3, 21-22].  

Як адзначаюць даследчыкі, народнае святкаванне Каляд не падабалася 

маскоўскаму царызму і рускай праваслаўнай царкве. Так, у Грамаце цара 

Аляксея Міхайлавіча аб Калядзе, Усені, народных гульнях 1649 года 

асуджаюцца «ігрышча бясоўскія»: «въ навечери Рождества Христова кликали 

многие люди Каляду и Усень», «Да на Рождество Христово и до 

Боговленьева дни собираются на игрища сборища бѣсовския» [3, 17-18]. 

На нашу думку, невыпадкова дзеянне ў паэме Я. Купалы «На Куццю» 

адбываецца менавіта ў гэта свята, калі ўзмацняецца сувязь паміж нашым 

светам і іншасветам, і на «адвечным» замчышчы, дзе збіраюцца князь, 

княжна (усходзяць на беласнежны пасад), слугі… святліцы заліты святлом, 

на дубовых сталах залататканыя абрусы, на якіх «чысцей расы // Віно 

красуецца каўшамі»: 

Духі мінуўшчыны Куццю  

На старасвецкі лад спраўляюць. 

Даўно бываламу жыццю 

Дары належныя складаюць [4, 66]. 

Каляды адлюстраваны і ў паэме «Зімою». У пачатку гэтага твора 

гаворыцца, што «калядная ночка ўвесь свет пакрывае, // Па белай ад снегу 

зямельцы снуе» [4, 7]. Пры апісанні зімовай прыроды паэтам выкарыстаны 

наступныя мастацкія дэталі: вецер, віхура, воўк, цёмная ноч, мароз, снег.  

Бяда падарожнаму гэткай парою 

Дарогу вялікую перабываць, – 

Як стой загавеціся можна душою. 

Сняжніца – засыпаць, звяр’ё – разарваць! [4, 7]  

Ноч змяняецца калядным днём. Людзі выходзяць з хат, каб «яркі 

калядны дзень прывітаць» [4, 13]. Паэт мастацкім словам перадае святочныя 

клопаты сялян: 

Бабы заняты важнай заняткаю, –  

Вілкі, чапёлы ў дзела ідуць, – 

З нейкай паважнай ходзяць аглядкаю, 

Свята сягоння – бліны пякуць [4, 13]. 

Жонка Рыгорава, як і іншыя жанчыны, рыхтуецца да свята: «носіць 

ваду, змарылася здорава, // Печ падтапіла, ставіць гаршкі» [4, 13], яна чакае 

мужа і Ганну, але «штосьці не едзе з Ганнай Рыгор» [4, 14]. Як вядома з 

сюжэта гэтага твора, Ганна з дзіцём загінулі ў гэту ноч на марозе. Калядны 

мароз як небяспека для збожжа згадваецца і ў вершы Я. Купалы «Хлеб».  

У паэме «Зімою» творца вобразна абыграў семантыку слова «каляда» 

(тое, чым адорваюць гаспадары калядоўшчыкаў). Ганне гаспадары далі за яе 

працу ў іх крыху ежы: «Ў катомцы на плечах нясе булку хлеба // І сала фунт 

– служкі за труд – каляда» [4, 9]). 



У гумарыстычным вершы «Страх» гісторыя з выхвалякам Юркам 

Данілёнкам адбываецца «перад Вадохрышчам Куццёю». Над хлопцам 

вырашылі пажартаваць, каб ён даказаў на справе сваю смеласць, якой часта 

хваліўся. Юрку загадалі ноччу схадзіць у манеж і прынесці мякіны, а той 

спалохаўся свінні. У гэтым творы назвы свят выкарыстоўваюцца паэтам 

толькі для абазначэння пэўнай даты, калі адбываюцца падзеі. Тут маецца на 

ўвазе Трэцяя Куцця, завяршальны дзень Каляд, Шчодрага тыдня, а на 

наступны дзень – Вадохрышча. Паэт дакладны ў абазначэнні паслядоўнасці 

святочных дат. 

Такім чынам, Я. Купала ў сваіх творах адлюстраваў традыцыйныя 

сялянскія ўяўленні пра народны каляндар, святочныя даты, звычаі і абрады. 

Ён выкарыстаў старажытны народны спосаб абазначэння часу пры паказе, 

калі адбываюцца падзеі, што апісваюцца ў творах, – прывязку гэтых падзей 

да пэўнага каляндарнага свята. Прыгадванне ў творах назваў свят дапамагло 

паэту не толькі скіраваць увагу чытача на канкрэтны час, у які адбываецца 

дзеянне твора, але і ў некаторых выпадках узвысіць звычайнае, штодзённае, 

надаць пэўным падзеям міфалагічны каларыт, выявіць іх унікальнасць або 

сакральнасць.  
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