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Каляды - пераломны момант гадавога цикла, - уяулял! сабой складаны шматварыянтны, 
шмпфункцыянальны абрадавы комплекс, яга узшк у вышку спалучэння, узаемадзеяння, 
узаемапрашкнення абедзвюх йстэм светабудовы - дахрысц!янскай i хрысщянскай, а таксама ад- 
паведных кожнай з ix абраднасщ, звычаяу, вераванняу, духоуна-маральных каштоунасцей [1, 33].

Перш за усё трэба адзначыць, што каляды - народнае з!мовае свята дахрысцынскага паходжан- 
ня. У гадавым коле народных аграрных абрадау i святкаванняу мшулага яны храналайчна займал! 
першае месца. «Коляды - гэто вылыкэ свето. Мы его праздну!м 7 января. Звязано воно з народ- 
жэннем Хрыста. На Коляды у любуй хаты трэба, коб була ёлка. Пырыд Колядамы вэчором !дять 
кугпо. На пэршы дэнь Колед увэчоры ходять колядныкы. Воны одываюцца в м!дв!дя, чы в кого- 
ныбудь другого i спывають пысн!. За пысш господар !м дае грошы, чы шчо-ныбудь поюты. Хо
дять колядоваты тыко хлопцы. На другы дэнь Коляд зранку прыходыть хлопыц i заспявае: 
“Прышлы гостонькы, И Да коляднычкы. И Святый вэчор, И Да коляднычкы. И Колядоваты, пана 
пытаты. // Святый вэчор, пана пытаты, // Пана пытаты...”» [ФЭАБ: в. Гарбаха 1ванаусга р-н].

На Беларус! свята адзначалася з 24 снежня да 6 студзеня уключна. На працягу двух тыдняу 
працаваць л!чылася грахом, i людз! удзень выконвал! тольга тую работу, без якой нельга было 
абысщся. Усе вечары л!чыл!ся святым! i таму у тэты час не займалюя шякай гаспадарчай дзейнас- 
цю. Рыхтавацца да каляд пачынал! з nininayra: назапашвал! прадукгы, для жывёлы нарыхтоувал! 
неабходную колькасць кармоу (рэзал! сечку, трэсл! трасянку), прыб!рал! хаты i гаспадарчыя пабу- 
довы, моладзь майстравала маек! i карнавальныя касцюмы, усе мьипся 1 апраналюя у святочнае 
адзенне [2, 625].

Каляднае святкаванне пачыналася з 25 снежня. На працягу ycix калядных дзён адзначалюя тры 
куцщ. Першая куцця (вялжая) была пачаткам каляды i спраулялася вельм! урачыста- 3 ёю было 
звязана многа звычаяу, прыкмет, варожбау .

У некаторых лакальных традыцыях падчас першай куцщ адзначалюя Дзяды («На стол! усё ос- 
таецца, ужэ ныц ныхто нэ прыбыраемо, нэ мые ны посуды, ныц нычого. Гэто ужэ д!ды прыходзять 
i вэчэрають»). Калядная вячэра заканчвалася малггвай. Рэштга страу не выгадвал!, бо, паводле на- 
роднага меркавання, яны валодал! ахоуным!, гаючым! i прадухавальным! уласщвасцямЁ Рэштга 
куцщ, часта разам з падгарэлым верхам, аддавал! курам, каб добра неслюя, «каб не шл! по чужых 
дворых нэсщса куры» [1, 38].

Увечары перад Новым годам спраулял! другую куццю (багатую), якую называл! «тоустай», 
«мясной», «шчодрай». У тэты вечар дзяучаты шчадравал! - хадзип са «шчодрай», на ролю якой 
выб!рал! прыгожую дзяучыну. Яе апранал! у святочнае адзенне, на галаву ускладал! папяровы вя- 
нок з рознакаляровым! стужкам! [2, 626].

Сярод калядных песень вылучалюя агульныя калядга, як!я мел! гумарыстычную афарюоуку. Да 
прыкладу: «Бл!зка калядга, // Н!зка каубасга. // Радуйся, зямля, // Бог жыта родзщь! // Перад 
калядга, // Злез поп на градга, // Радуйся, зямля, // Бог жыта родзщь! // Перад куццёю, // Поп з па- 
паддзёю. // Радуйся, зямля, // Бог жыта родзщь!» [ФЭАБ: в. Русша Баранавщга р-н].

Трупа калядоушчыкау выконвала прыгаворы мапчнай сгараванасщ i necni з пажаданням! даб- 
рабыту гаспадарам, за што калядоушчыга атрымл!вал! рытуальны пачастунак, грошы. Да прыкла
ду: «Добры вечар, шчодры вечар, // Пан! гаспадынька, // Дазволь павшшаваць з Новым годам, // 3 
Калядкам!! // Жадаем счасл!вага святкавання, // Ды за год зноу Каляду сустракаць. // Гаспадынька, 
перапёлачка, // У цябе сырчыкау поуна подачка, // Ты нас будзеш частаваць, // А мы цябе будзем 
вшшаваць, // I з дзеткам!, i з добрым здароуечкам. // Каб за лета дачакала, // Ды зноу калядшчкоу 
сустракала, // Падарункам! надзяляла» [ФЭАБ: в. Яглев!чы Твацэвщга р-н]. Асобна выконвалюя 
пест, адрасаваныя дзяучыне, якая ужо дасягнула шлюбнага узросту («Зажурылася крутая тара, // 
Што не урадзыася крутая трава, // А }фадз!ла жыта i пшанща. // Шла дзеванька пшанщу жац!, // А 
за ёю ei матонька. И - Хадз!, доню, хадз! дадому, И Бо ужо прыйшло трое сватоу. И Усе сваты ды 
калядшчга. // Першыя сваты сядзяць у хаце, // А друпя - пад акенечкам, // А трэщя - за варотцам!. 
// Што у хаце, то дзеваньку аддащ, // А што пад акенечкам, то nipara дащ, // А за варотцам!, то i так 
адаслащ» [3, в. Рухча Столшск! р-н]). Кал! калядоушчыкау н!як не узнагароджвал!, яны рабы! 
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«розныя паскудствы, сцяклшу ложаць на комш», што з'яуляецца праявай абрадавых 
«антыпаводзш».

Трэцюю куццю (посную) адзначал! 5 студзеня, перад Вадохрышчам. Яе яшчэ называл! «галод- 
най», «вадзяной». Абавязковай стравай у тэты вечар была каша з ячных зярнят або круп. Са свят- 
каваннем поснай куцщ на Брэстчыне звязана мноства прыкмет i павер'яу. Так, верыл!, што кал! 
хата у тэты дзень трымалася у чысщш, то летам павшен быу урадзщь чысты лён. Таксама за вячэ- 
рай спяшалюя з ядой, каб летам хутчэй управщца з палявым! работам! [2, 626]. Тагая мапчныя 
дзеянш грунтавалюя на прынцыпе «падобнае выюпкае падобнае».

У калядныя вечары выконвалюя сюжэтныя песн! на маральна-этычную тэматыку з рэлшйным! 
матывам!. Такая калядная песня была зашсана мною у в. Рухча Столшскага раёна ад Васшьчук 
Кацярыны Рыгорауны 1934 г. н.: «У нэд!лю по об!ды, // Ходыу Господь по ус!м свпы. И Ходыу жэ 
вш жэбруючы, // Грппных людэй трэбуючы. // Пошоу жэ вш тёмным л!сом, // Зустр!у деучу - воду 
нэсэ. // - Посцш, дэучо, дай мн! воды, // Мойму сэрцу одволоды. // Тэта вода нэ чыстая, // 3 дрэва 
лыстом! нападана. // Тэта вода рэчыстая, // Сама деуча нэ чыстая. // - Ты сэм сынуу уродыла, // У 
тэту воду потопила. // Тая деука злякнулася, // На колша споткнулася. // - Посцш, дэучо, нэ лякай- 
ся, // 1ды до цэрквы сповыдайся. // Покуль дэуча у цэркву стала, // На сэм сажон зэмля устала, // I 
прыстолы поваляла».

На Брэстчыне, як i паусюль ва усходшх i заходшх славян, у час вячэры выконвалюя разнастай- 
ныя калядныя дзявочыя варожбы - тэта пераважна варожбы пра будучи шлюб, жашха. Да прык- 
ладу: «У хату прыводзип чорную курыцу. Перад ёю ставы! ваду, зерне, хлеб i соль. Да чаго яна 
падыдзе у першую чаргу i што пачне есц!, такое жыццё з мужам i чакае дзяучыну. Вада - муж буд- 
зе пьян!ца, хлеб - будзе жыць у багацщ, соль - чакаюць вечныя сварк!, зерне - добрае жыццё» 
[ФЭАБ: в. Зарэчча Камянецк! р-н]. 3 калядам! таксама звязвалася варажба, якая прадказвала буду- 
чы ураджай. На Шчодры вечар стол пакрывауся сенам, а пасля наверх сцялйп абрус. Пасля вячэры 
гаспадыня выцягвала сцяблшы: кал! яны был! доупя, то чакауся добры ураджай, а кал! не, то 
дрэнны [ФЭАБ: в. Зарэчча Камянецк! р-н]).

Завяршаючы агляд калядых святкаванняу на Берасцейшчыне, трэба адзначыць, што семантика 
1 шматаспектнасць гэтага асноунага гадавога рытуалу у сваёй аснове надзвычай арха!чная, звяза- 
ная з падзелам свету на дзве сферы: сваё i чужое, чалавечае i нечалавечае. На Брэстчыне, верагод- 
на, быу пашыраны тып масак, як! выяуляе жывёл, што звязана з важнасцю актуал!зацы! !дэй 
“чужасщ”, шшасветнасщ. М!ж тым сустракаюцца згадванш пра так!я трупы пераапранутых, як!я 
процшастауляюцца «свайму» свету ва ycix актуальных для дадзенага калектыву сферах: этчнай 
(цыгане), сацыяльнай (салдаты), у плане прыналежнасц! звярынаму (мядзведзь, каза) i шш. Аднак 
з часам разам з заклшальна-мапчнай функцыяй усё болыпае значэнне набыл! забауляльна- 
эстэтычныя элементы каляднага абраду.
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