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«КАЛЯДНЫЯ» ЭЛЕМЕНТЫ Ў АПАВЯДАННІ 

ЯКУБА КОЛАСА «ПАД НОВЫ ГОД» 

 

«Калядныя» апавяданні як жанр  шырока распаўсюджаны ў сусветнай 

літаратуры (напр., Т. Э. А. Гофман і інш.), а ў Расіі жанр «святочных 

рассказов» стаў асабліва папулярным у ХІХ – пачатку ХХ стст. (М. Ляскоў, 

А. Чэхаў, У. Караленка, А. Купрын, Л. Андрэеў і інш.). 

Менавіта ў гэты перыяд штогод у снежні на кніжных паліцах можна 

было знайсці зборнікі пад назвай «Калядныя апавяданні». Часам гэта былі 

творы аднаго пісьменніка, часам — апавяданні розных аўтараў. Такі зборнік 

быў добрым калядным падарункам як для дарослых, так і для дзяцей. 

Калядныя апавяданні мелі, бадай, не столькі мастацкі, колькі жыццёва-

практычны сэнс. Яны пастаўлялі чытачам адпаведнае для іх каляднага 

настрою чытанне, яны былі насычаны імкненнем зменшыць беспадстаўнасць 

каляднага чакання. Колькасць такой літаратуры павялічвалася штогод, і ў 

канцы ХІХ ст. да Каляд пісаліся сотні апавяданняў, часта з сюжэтамі, якія 

паўтараюцца, што выклікала ўрэшце рэшт мноства пародый на іх. 

У Расіі святкаванне Каляд здаўна прыходзілася на дні зімняга 

сонцавароту. Гэта было каляндарнае свята, якое пачыналася з Каляд і 

працягвалася да Вадохрышча. Прымеркаванне Каляд да дзён зімняга 

сонцавароту тлумачыцца паганскім культам сонца, якое ў гэты час пачынала 

падымацца ўсё вышэй над гарызонтам і мацней грэць зямлю. З нараджэннем 

новага сонца пачынаўся новы гадавы цыкл, і лічылася, што чым весялей 

пачнецца год, тым спрыяльней пройдзе ўвесь год. Таму нястрымная 

весялосць стала самай характэрнай рысай Каляд – яна была заклінаннем часу, 

сілай, якая павінна была забяспечыць урадлівасць зямлі і скаціны. 

Моладзь на працягу ўсіх Каляд збіралася на ігрышчы, якія ладзіліся 

згодна звычаю. Акрамя спеваў, гульняў, скокаў і ўсялякіх сцэнак, 

абавязковай умовай калядных ігрышчаў было пераапрананне. Удзельнікі 

святкаванняў апраналіся ў касцюмы жывёл і птушак, якія лічыліся сімваламі 

ўрадлівасці, хлопцы апраналіся дзяўчатамі, дзяўчаты – хлопцамі, маладыя 

прыбіраліся старымі, а найбольш адчайныя апраналі на сябе касцюмы чарцей 

і нябожчыкаў, што лічылася не толькі грэшным, але і небяспечным. 

Першапачатковы сэнс пераапранання складаецца з магічнага ўздзеяння на 

сілы прыроды, але поруч з гэтым яно, разам з іншымі забавамі, стварала 

непаўторную, вясёлую і адначасова жудасную калядную атмасферу.  

Жудаснай гэта атмасфера была таму, што Каляды перажываліся не 

толькі як час весялосці, але і як час страху. Яны размяшчаліся на стыку двух 

гадоў – старога і новага, а такі часавы рубеж заўсёды ўспрымаўся як перыяд 

згушчэння варожых чалавеку сіл. Лічылася, што нячыстая сіла ў гэты час 

атрымлівае поўную свабоду і разгульвае па зямлі, палохаючы людзей. 

Чалавек, які спяваў, скакаў і надзяваў маску, як бы збліжаўся з нячыстай 



сілай і пры гэтым станавіўся больш слабым і даступным ёй – у такіх 

абставінах ён губляў пільнасць і мог лёгка трапіць у палон да нячысцікаў. 

Асаблівую і выключна важную ролю ў калядным комплексе 

адыгрывала варажба. Варажба, якая адбывалася на Каляды, лічылася самай 

дакладнай, паколькі адказ на сваё «апытанне» варажбіт атрымоўваў ад 

нячыстай сілы, на кантакт з якой ён ішоў свядома, пазбавіўшы сябе анёлаў-

ахоўнікаў і выбраўшы для гэтага самы небяспечны час сутак – ноч. Па тых 

жа прычынах прадказальнымі лічыліся калядныя сны і прывіды, якія 

ўзмацнялі інтэнсіўнасць калядных перажыванняў.  

На вясковых калядных вячорках існаваў звычай апавядаць пра тое, што 

адбывалася на Каляды ў мінулым. Такія гісторыі часцей за ўсё былі 

прысвечаны сустрэчы чалавека з нячыстай сілай у небяспечных месцах, на 

калядных вечарынках або ў час варажбы. Гэтыя вусныя калядныя апавяданні 

і сталі правобразам літаратурнага каляднага апавядання. 

У адрозненне ад сусветнай і рускай, беларуская літаратура не вельмі 

багатая на «калядныя» апавяданні, хоць Каляды адзначаліся гэтак жа,  як і ва 

ўсім хрысціянскім свеце. Першай ластаўкай у гэтым жанры можна назваць 

апавяданне Марыі Багдановіч «Накануне Рождества (Святочный рассказ)», 

якое было надрукавана ў газеце «Гродненские губернские ведомости» ад 29 

снежня 1893 г. Своеасаблівым працягам «каляднага» апавядання ў 

беларускай літаратуры можна лічыць і апавяданне Якуба Коласа «Пад Новы 

год». Гэты твор напісаны ў 1922 г., праз пяць гадоў пасля Кастрычніцкай 

рэвалюцыі, калі калядная літаратурная традыцыя пачала інтэнсіўна адміраць, 

толькі зрэдку напамінаючы аб сабе ў навагодніх нумарах часопісаў і газет. 

Гэтыя тэксты абыгрываюць толькі асобныя, самыя павярхоўныя матывы 

каляднай літаратуры, пакідаючы ўбаку ўласна калядную тэматыку. Не ўсе 

абавязковыя калядныя элементы прысутнічаюць і ў коласаўскім творы, але 

перш звернем увагу на тыя, якія пісьменнік захаваў у сваім апавяданні. 

Так, дзеянне апавядання «Пад Новы год» адбываецца ў перыяд зімняга 

сонцавароту, калі сонца пачынала паварочвацца ў бок вясны, лета і мацней 

грэць зямлю: 

– Новы год? – прамовіў бацька і задумаўся, каб прасцей растлумачыць 

дзецям. – А вось бачыце, дзеці: была вясна, было лета, восень. Цяпер у нас 

зіма, дзянёк прыбывае, і мы будзем чакаць другую вясну. Дык вось гэты час, 

у які праходзіць вясна, лета, восень і зіма, і называецца годам. Адно кола 

змен часу мы перабылі, а з заўтрашняга дня зачнем другое. Вось гэты першы 

дзень, які зачынае сабою новае кола часу, і называецца Новым годам [1, 303 – 

304]. 

Згодна з каляднай традыцыяй, Якуб Колас захаваў у апавяданні 

элемент весялосці, гульні, спеваў і скокаў: 

«У адзін момант апынуліся яны сярод мноства народу, у вялізарным 

пакоі. У бакавым пакоіку грала музыка, грала так чароўна, што нельга было 

наслухацца. Пад гэту музыку вяліся скокі. Скакалі дзесяткі, сотні пар; яны 

кружыліся, перавіваліся, і ва ўсім гэтым быў нейкі лад, пэўны парадак. 



Па баках стаялі сталы, застаўленыя бутэлькамі віна і загружаныя 

закускамі. Маладыя людзі, пабраўшыся за рукі, падыходзілі да гэтых сталоў 

і частаваліся. Тут было шумна, весела і гаварліва» [1, 307]. 

Не адышоў пісьменнік і ад элемента жудаснай атмасферы. Але ў творы 

Якуб Колас час страху ў калядны перыяд замяніў на паказ галодных людзей, 

іх страшэннага становішча, што таксама выклікае пачуццё страху, жалю, 

жудасці: 

«Перад вачыма падарожных выніклі зусім новыя малюнкі. Першае, 

што ўбачыў тут Лявонка, яго моцна ўразіла. Цэлая грамада людзей, сухіх, як 

скураты, худых – адны косці, тонкіх, як палкі, з глыбока запалымі вачыма, 

кудысь беглі, кагось лавілі. Як ні прыглядаўся Лявонка, ён не мог прымеціць, 

за кім гналіся гэтыя няшчасныя. Ці гэта былі проста шалёныя? Яны 

абганялі адны другіх, штурхаліся, кусаліся зубамі, некаторыя падалі ад 

знямогі і слабасці. Іх тапталі нагамі, яны сіліліся ўстаць, але не было сілы, і 

яны больш не падымаліся. Яны ўміралі, а жывыя ўсё беглі і беглі. Вось яны 

спыніліся, збіліся ў адну кучу, і між імі пачалася страшэнная, жудасная 

бойка. Людзі звіліся ў адзін клубок, качаліся на зямлі і штось вырывалі з рук 

адзін у другога» [1, 309]. 

Уведзены Якубам Коласам у апавяданне і такія калядныя элементы, як 

сон і прывіды, з мэтай ўзмацнення інтэнсіўнасці перажыванняў. Прывіды 

ёсць як ў прыведзеным вышэй урыўку, так і ў наступным, у якім пісьменнік 

пагрузіў галоўнага героя Лявонку ў сон:  

«Прабегшы адну дарожку, Лявонка выйшаў на шырокую круглую 

палянку і спыніўся: тысячы, дзесяткі тысяч дзетак бегала тут, дзетак 

такіх мілых, такіх добрых. Тут былі і хлопчыкі і дзяўчаткі. Яны кружыліся 

так лёгка і ціха, што, здавалася, у іх не было цела, як бы яны былі вытканы з 

лёгкага, чыстага паветра. Яны так згодна, так весела забаўляліся, што 

Лявонку здавалася – гэта былі нашчаслівейшыя дзеці. Ён стаяў, глядзеў на іх. 

Яму дужа хацелася прылучыцца да гэтых дзетак, але не хапала смеласці. 

Тут Лявонка заўважыў, што пясочак, на якім бегалі дзеці, быў гладзенькі – 

не было ніякіх слядкоў ад іх ножак. 

Вось дзеці пабраліся за рукі і зрабілі шырокае кола. Але ў адно кола яны 

не змясціліся, прыйшлося зрабіць яшчэ адно і яшчэ. Дзеці так міла 

кружыліся, што няможна было адвясці ад іх вачэй. І не бегалі яны, а плавалі 

ў паветры» [1, 311]. 

Прытрымліваючыся літаратурнай каляднай традыцыі, Якуб Колас 

выкарыстоўвае ў мастацкай тканіне свайго апавядання многа абавязковых 

элементаў гэтага жанру: сон, які мяжуе з явай; палёт у чароўную краіну; 

размовы з людзьмі, якія на самой справе даўно ўжо нябожчыкі; незвычайныя 

казачныя істоты. Але Якуб Колас уносіць сваю адметную рысу ў жанр 

«калядных» апавяданняў: ён акцэнтуе ўвагу на холадзе, галодных дзецях, на 

жахах, якія былі звычайнымі ў беларускай рэчаіснасці таго часу; на вайне, 

якая выглядае як крывавы і страшны цень; на небяспецы, якая мае воблік 

сабакі, што бегае па вуліцах і ўглядаецца ў вокны дамоў; на гэтым фоне зусім 

нявіннымі здаюцца людскія зайздрасць і злосць. 



Галодныя дзеці пад Новы год мараць атрымаць у падарунак не цацкі, а 

булкі, пажадана белыя, ці яблыкі. Голад лейтматывам праходзіць праз усё 

апавяданне і дасягае свайго апагею ў эпізоде, калі на гары танцуюць 

памерлыя ад голаду дзеці. 

Літаратурная каштоўнасць коласавага апавядання «Пад Новы год» 

заключаецца ў тым, што яно з’яўляецца адным з нямногіх прыкладаў 

малараспрацаванага ў беларускай літаратуры жанра «каляднага» апавядання. 
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