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РЫТМІКА ПРАСТОРЫ ВА ЎСХОДНЕСЛАВЯНСКІХ 

КАЛЯДНЫХ ПЕСНЯХ 

 

Прастора ў фальклорных творах, у адрозненне ад філасофскай 

катэгорыі, мае адметныя рысы народнага светапогляду. Яны вынікаюць у 

першую чаргу з асаблівасцей навакольным ландшафтаў. Як слушна заўважыў 

Ю. М. Лотман, «паняцце геаграфічнай прасторы належыць да адной з форм 

прасторавага свету ў свядомасці чалавека. Узнікнуўшы ў пэўных 

гістарычных умовах, яна атрымлівае розныя абрысы ў залежнасці ад 

характару агульных мадэлей свету, часткай якіх ѐн з’яўляецца» [5, с. 297]. 

Пры гэтым сэнсавае напаўненне прасторы суадносіцца не толькі з 

асаблівасцямі пэўнай культурна-гістарычнай эпохі, але і (у дачыненні да 

духоўнай спадчыны) з вызначальнымі характарыстыкамі і функцыянаваннем 

пэўных жанраў, у тым ліку фальклорных, што выклікае выкарыстанне 

адпаведных вобразаў і паэтыкі. 

У. Я. Проп сцвярджаў: «Спецыфіка жанру заключаецца ў тым, якая 

рэчаіснасць у ім адлюстравана, якімі сродкамі гэтая рэчаіснасць выяўлена, 

якая ацэнка яе, якія адносіны да яе і як гэтыя адносіны выражаны» [9, с. 36]. 

Такой спецыфікай валодае і прастора ўсходнеславянскіх калядных песень. 

Р. М. Кавалѐва адзначыла: «Мастацкі свет абрадавай паэзіі абапіраецца на 

канцэпты аб’ектыўнага свету, але мае іншую структуру. У самым агульным 

плане яго можна ахарактарызаваць як свет, заснаваны на спецыфічным 

спляценні прыродных і культурных кампанентаў» [4, с. 94]. У цэлым рытміка 

гэтай прасторы, якую Б. С. Мейлах разумее «як чаргаванне ў часе пэўных 

адзінак, як размяшчэнне і паслядоўнасць прасторавых форм» [6, с. 4], 

выглядае наступным чынам: прыроднае наваколле (абмежаванае сцяной лесу, 

бору, полем), паселішча (сяло, вѐска), вуліца, у межах якой размешчаны 

гаспадарчы двор, карчма, царква. У адносінах супадпарадкавання з дадзенай 

прасторай знаходзіцца горад або (у некаторых варыянтах) некалькі гарадоў. 

Усе гэтыя элементы не супрацьпастаўляліся, наадварот, яны як бы злучаліся 

ў адно непарыўнае і непадзельнае адзінства. 

Рух каляднікаў (або самой Каляды як персаніфікаванага персанажа) 

адбываецца ў напрамку злучэння адзначаных прастор. Спачатку яны 

з’яўляюцца ў сяле. Пры гэтым у адной з беларускіх калядак паступова 

знікаюць дарункі, а пасля і сама Каляда: 
Пашла каляда калядуючы, 

За ѐй дзеўкі жабруючы. 

Адна просіць, другая носіць. 

Пакінь прасіць, цяжка насіць. 

Перайшла сяльцо – дастала яйцо. 

Перайшла другое – згубіла і тое, 

Перайшла трэцяе – згінула сама, 

От і каляда! [3, № 142]. 



Часам пазначаецца канкрэтнае сяло: «Вот знайшлі бога у Лужскам 

сяле, / Ў пана Сцяпана за сталом сядзіць» [3, № 276; запісана ў вѐсцы Лугі 

Лунінецкага раѐна Брэсцкай вобласці]; «Через наше село, через Курозвани, / 

Котився ридван малий, невеличкий» [10, с. 130]. У рускай калядцы паселішча 

нібы належыць таму «багатаму» гаспадару, да якога на двор ідуць каляднікі: 

«Против широка двора, / Господинова села / Разливалася Дунай» [8, № 18]. 

Магчыма, у прыведзеным прыкладзе двор і паселішча тоесныя і ізаморфныя 

адно аднаму паняцці. Такім чынам, усѐ сяло нібы складаецца з таго адзінага 

навастворанага двара, які пазначае аснову гарманізаванага свету. У адным з 

варыянтаў беларускіх песень замест сяла сустракаецца вобраз вѐскі 

(«дзярэўні»): «Ішла каляда калядуючы, / Коляда, калядзіца. / Ішла дзярэўняй 

да й жабруючы» [3, № 131]. 

Далей каляднікі або сам персанаж Каляда з’яўляюцца на вясковай 

вуліцы, якая часцей за ўсѐ мае сталы эпітэт «шырокая» як сведчанне пра 

размах калядных гулянняў: «Ішла каляда да па вуліцы, / Каляда, каляда! / Да 

па вуліцы, па мяцеліцы. / Прышла каляда на цясовы двор» [3, № 196]; 

«Дожидай Рожства, / Коляда пришла! / Коляда свята! / Коляда свята! / Как 

пошла коляда / По улице гулять» [8, № 22]. 

У далейшым удзельнікі гулянняў, якія, па сведчанні 

Л. М. Вінаградавай, успрымаліся прадстаўнікамі іншага свету, мелі сувязь з 

душамі продкаў [2, с. 8], прыходзяць на двор, часам пытаюцца, дзе ѐн, пры 

гэтым атрыбуты патрэбнага двара «багаты», «чысты», «мецены», «новы», 

«шырокі», што ў кантэксце калядных песень пазначае сінонімы з 

аднолькавым значэннем упарадкаванасці, ладу, гармоніі: «Ішла каляда 

ўпярод ражства, / Пыталася, дзе багаты двор» [3, № 157]; «Хадзіла-

блудзіла семсот малайцоў, / Святы вечар. / Семсот малайцоў да й 

каляднічкаў. / Прыблудзіліся к новаму двару» [3, № 220]. 

Дастатковая колькасць даследаванняў прысвечана аналізу вобраза 

гаспадарскага двара, які малюецца аднолькава багата ў беларускіх і рускіх 

калядных песнях: «Пыталася, дзе багаты двор. / [Багаты двор] ды жалезны 

тын? / Вароцікі ўсе цясовыя, / Падваротніца палажоная, / Зашчэпачка – 

рыб’я костачка» [3, № 157]; «Гаспадарскі двор / На сямі стаўбах (вярстах), 

/ На васьмі стаўбах, / Стаўбы тачоныя, / Пазалачоныя» [3, № 198]; « А 

Иванов двор / Ни близко, ни далѐко, - / Ни близко ни далѐко – / На семи 

столбах; / Вокруг этого двора / Тын серебряный стоит; / Вокруг этого тына 

/ Всѐ шелковая трава; / На всякой тынинке / По жемчужинке» [8, № 6]. 

Менш падрабязнае апісанне цудоўнага двара сустракаецца ва ўкраінскіх 

калядных песнях, дзе пазначаюцца толькі асноўныя элементы з адметнымі 

для іх характарыстыкамі: «Що й у нашого панотця / Золотії ворітця, / А за 

тими ворітьми / Стоять стовпи золоті, / А за тими стовпами / Стоять 

столи засланиі» [10, с. 51]. 

Адпаведна двару малюецца і жыллѐ на ім: «На тваѐм двары да што 

дзеецца: / Стаіць цяром вышэй харом, / А ў тым цераму да чатыры вакны» 

[3, № 196]; «В высоком новом тереме / Сидит девица-душа / Зинаида 

Романовна» [8, № 32]; «В нашого пана, пана крайника / Писано, ей, писано, / 



Золотом му терем писано» [10, с. 88]. У адным з украінскіх варыянтаў 

незвычайнасць жылля заключаецца ў тым, што яно займае значную прастору: 

«Ой чий же то дом / На сто двадцять верстов, / На дванадцять саженей?» 

[10, с. 173]. У некаторых калядках на двары гаспадара выбудоўваецца адразу 

тры церамы, а часам узводзіцца нават і царква, у якой разам з гаспадаром 

знаходзяцца «празнічкі»: «А сярод двара стаіць столічак, / А ў тым столічку 

да тры празнічкі» [3, № 216]. Царква можа будавацца і ў бары – прасторы, 

якая ў калядных песнях зусім не варожая ў адносінах да чалавека: «Ой, ў 

бару, ў бару вароты гудуць, / Святы вячор! / Ой, там святыя цэркаў 

будуюць. / Да збудавалі з трыма вярхамі, / З трыма вярхамі, з трыма 

аканамі: / Адно акенца – ясная сонца, / Другое акенца – свецел месяцу, / 

Трэцяе акенца – дробен дожджыку» [3, № 260]. Будаўнікамі царквы 

выступаюць самі святыя, што сведчыць пра сакральнасць, зладжанасць 

прасторы, хісткую мяжу ў час значных каляндарных святаў паміж рэальным і 

міфалагічным светамі. Ды і сам выгляд царквы незвычайны. Акрамя 

сакральнай лічбы «тры» ў апісанні яе знешняга выгляду, бачны і язычніцкія 

элементы: касмічныя аб’екты і прыродныя стыхіі. Царкву могуць будаваць і 

пчолы – прадстаўнікі вышэйшага, боскага свету, што адыгрывалі значную 

ролю ў сялянскай гаспадарцы: «Пчолкі гудуць, / Цэркаў будуюць / Да 

збудавалі / З трыма вярхамі» [3, № 308]. У гэтай песні прыродныя аб’екты 

атаясамліваюцца ўжо з канкрэтнымі асобамі: месяц – з гаспадаром, сонца – з 

гаспадыняй, а зорачкі – з іх дзецьмі. 

Паколькі адной з асноўных функцый пажаданняў калядоўшчыкаў і 

калядных абходаў было забеспячэнне дабрабыту сям’і ў наступным годзе, ва 

ўсходнеславянскіх калядных песнях (большая колькасць варыянтаў 

зафіксавана ў беларускім фальклоры) пазначаліся і гаспадарчыя будынкі, якія 

таксама маркіраваліся адпаведнымі эпітэтамі: новае гумно, новая (і нават 

недабудаваная, што паказвае на незакончаны яшчэ працэс стварэння) абора 

[3, № 266], новая стаенька [3, № 228; 10, с. 78] або нават тры [3, № 280]. Сама 

Каляда ставіць свайго коніка ў гаспадаровай адрынцы: «Прыехала каляда на 

сівым коніку, / Паставіла коніка ў адрынцы, / Сама села на куце ў пярынцы» 

[3, № 148]. Як бачна з прыкладу, прадстаўнік іншай рэальнасці не толькі не 

застаецца ў двары, але і пускаецца ў хату, дзе займае пачэснае месца – на 

покуці. У адным з варыянтаў рускіх калядак дадзены персаніфікаваны 

персанаж, верагодна, асвоіўшыся ў новай прасторы, нават завіхаецца па 

гаспадарцы: «Коляда шла по дорожке, / Коляда нашла топоришко, / Коляда 

срубила дубишко, / Коляда дров нарубила, / Коляда баню истопила, / Коляда 

каши наварила, / Коляда детей накормила / И спать положила, / Одеждой 

накрыла. / Дети встали, / По копейке ей дали!» [8, № 90]. 

Акрамя прасторы двара, у калядных песнях згадваюцца і грамадскія 

пабудовы, напрыклад карчма, дзе тыя, хто святкуе, атаясамліваюцца з самім 

святам: «А калядачкі, нашы нежачкі / Патапталі ў карчму сцежачкі, / І 

карчомныя, і царкоўныя» [3, № 163]; «Да золотую гривну мы в кабак снесем, 

/ Да мы в кабак снесем, да на вине пропьем» [8, № 49]. 



Даволі часта ва ўсходнеславянскіх калядных песнях сустракаецца і такі 

элемент прасторы, як горад. Пры гэтым часцей за ўсѐ будзе пазначацца яго 

назва, што і служыць у некаторых выпадках лакалізацыяй пэўных песень. 

Так, у беларускіх калядках часцей за ўсѐ сустракаюцца наступныя назвы: 

Магілѐў, Брэст, Тураў, Лоеў, Віль-места [3, № 684], Кіеў, Чарнігаў, Масква, 

Піцер-горад [3, № 206, 207], у некаторых варыянтах назвы краін або рэгіѐнаў 

– Украіна, Сібір; у рускіх гэта Масква, Ноўгарад, Усць-Цыльма [8, № 55], 

горад Архангельскі [8, № 57]; ва ўкраінцаў – Кіеў, Львоў, Палтава, Ніжын, 

Казялец, Міргарад, Масква, Тураў, рэгіѐн Угоршчына, краіны Літва, Украіна. 

У горад едзе гаспадар каб судзіць там суды, гандляваць на кірмашы, служыць 

цару. Пры гэтым ѐн заўсѐды вяртаецца з горада з падарункамі і набыткамі. 

Тры гарады можа закупіць і «разумная» гаспадыня: «Ай, у пана ў Івана / бог 

даў вумную жану, / Вумную жану да й ў яго даму. / Закупіла да тры гарады: / 

Першы горад – з панамі, / Другі горад – з купцамі, / Трэйці горад – з 

мужыкамі» [3, № 282; 8, № 61; 10, с. 129]. У адной з рускіх калядак двор 

знаходзіцца не ў цэнтры паселішча, а непасрэдна ў цэнтры Масквы: «Мы 

искали, мы искали / Алексеев дом, / Мы нашли его двор / Середи Москвы. / 

Середи Москвы / Ворота красны» [8, № 11]. 

Найбольш пашыраны ў калядках вобраз Дуная, які асабліва часта 

сустракаецца ў песнях з матывам пошуку згубленага дзявочага вянка. Пры 

гэтым асноўны эпітэт да гэтага гідроніма – «ціхі», ва ўкраінскіх песнях – 

«глыбокі» [10, с. 172]. У рускім варыянце з замілаваннем падаецца 

падрабязнае апісанне ракі: «Разливалася Дунай / Да речка быстренькая, / 

Что со тихими с глубокими / Со заводями, / Что со крутыми, со красными / 

Со бережками» [8, № 18]. 

Апісанне прыроды і ландшафту – неад’емная частка ўсходнеславянскіх 

песень як абрадавага, так і пазаабрадавага цыклу. Як слушна заўважыў 

А. І. Лакотка, «інтуітыўнае разуменне чалавекам прыроды не дазваляла яму 

парушаць яе гармонію, падказвала найбольш правільныя месцы для 

грамадскіх, жылых і гаспадарчых будынкаў. Так фарміраваліся унікальныя 

прыродна-архітэктурныя ансамблі» [1, с. 362]. У навакольнай прасторы 

з’яўляюцца прадстаўнікі і рэальнага, і міфалагічнага светаў. Так, у беларускіх 

калядных песнях па лесе і садзе ідзе гуляць каза як адзін з абавязковых 

удзельнікаў калядных урачыстасцей: «Ой, ну, ну, каза, / Ой, ну, ну, шэра! / 

Паварачайся... / Ой, пашла каза / У цѐмныя лясы, / У вішнѐвыя сады» [3, 

№ 578]. 

Гаспадару перш за ўсѐ трэба думаць пра будучы ўраджай, таму 

каляднікі заклікаюць яго паглядзець на сваѐ поле: «Пане гаспадару, адчыні 

аконца, / Адчыні аконца, глянь у роўна польца» [7, № 26]; пры пажаданнях 

застаюцца нязменнымі дзве галоўныя рэчы: «Дай яму, божа, дай / Шчасце у 

полі, / Здароўя у дому» [7, № 19]. У некаторых калядках як месца дзеяння 

згадваецца лес, бор, дуброва, пушча. Так, лесам-борам вяртаецца дадому 

гаспадар: «Ці ѐсць пан гаспадар дома? / Коляда! / Ці ѐн у дарожцы ў 

часовай? / Туды ехаў сінім морам, / Адтуль ехаў лесам-борам» [3, № 211]. У 

бары, як адзначалася вышэй, будуюць царкву і вядуць раі пчолы [7, № 12]. У 



рускіх калядках у бары робіцца мост, па якім павінен праехаць аўсень і Новы 

год: «Ай, во боре, боре / Стояла там сосна / Зелена, кудрява. Ой овсень, ой 

овсень! / Ехали бояре, / Сосну срубили… / Мосточек мостили, / Сукном 

устилали, / Гвоздьми убивали… / Кому ж, кому ехать / По тому мосточку? / 

Ехать там овсеню / Да Новому году!» [8, № 2]. Калі ў беларускіх песнях 

вызначальны эпітэт пры характарыстыцы бору – паэтычны «шчыры», то ў 

рускіх калядках гэта «сырой бор». 

Такім чынам, пры аналізе рытмікі прасторы беларускіх, рускіх і 

ўкраінскіх калядных песень бачыцца канцэнтрычная сістэма агульных і 

лакальных прастор. Да першых адносяцца вобразы прыроды, прасторы сяла і 

вуліцы, да другіх – прасторы двара, царквы, карчмы. Гэтая гарманізаваная 

прастора сельскага асяроддзя мае некаторыя суадносіны з асяроддзем горада. 

У той жа час пры разглядзе складнікаў гэтай прасторы, іх паэтычным 

увасабленні ў тэкстах становіцца відавочным, што найбольш поўна ўсе 

адзначаныя элементы і згарманізаваныя і паслядоўныя адносіны паміж імі 

прадстаўлены ў беларускім фальклоры. У рускіх песнях калядоўшчыкі 

з’яўляюцца з-за лесу, праходзяць праз сяло і апынаюцца ў двары гаспадара, 

які, аднак, не мае дэтальнага апісання, асабліва ў плане вызначэння 

гаспадарчых пабудоў. Ва ўкраінскіх калядках, якія датычацца толькі 

ўзвелічэнняў гаспадару, гаспадыні, хлопцу, дзяўчыне, увогуле не назіраецца 

такой распрацаванасці элементаў прасторы. Усѐ зводзіцца да канстатацыі 

багацця і шырыні гаспадарскага двара, а таксама да больш дэталѐвага 

апісання непасрэдна жылых будынкаў і іх інтэр’еру. 
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