
ВЕРТЕП. 

Різ,цвяна картина на 1 дію. Написав І. Я. Луцик. 

(Поправлене і доповнене видання). 

Від иепамятних часів задержаJJсн у вас преrариий зви

чай, що в Навечеря Різдва Христового і в саи празпrі Ві
з,цва .мо.подіж ходить по хатах з "вертепом", або "авіздОІІО" 

і :КОJЩЦув. 

Перебрані аа пастирів і трьох царів колядники виrо

.в:оmують промови і сюш.дають господар.ям побажанпя ща.L 

стя і всякого добра.. Часто колядники вШ'О.п:оmують різдвяні 

побажа.Пня власного укладу, чаеом виnчатьr.я з якогось під· 

ручника1 але звичайно так бувае, що власного укладу "&0-

.пяда" не відповідає великому празнпкови Різдва, а деякі 

з др-укова1шх .,Вертепів" є або за: тяжкі до 1 вивчення або не

:ці:к.аві. Тому ми. uа.жаю•ш йтп па зустріч вимогам наших 

::waтopin, подаємо друком "Вертеп", І. Я. 'ЛуЦ'И.к.а, шtи:І 
до нині є ще иайвідповідніщим і найкращи:к. "Вертеп" Лу

цика писаний легким вjршо.м:, аматори його скоро вивчать, 

а с.11.ухачам і видцям: він теж сподобається. 

"Вертеп" І. Луцика можна давати і на сцені в театрі, 
особливо rоді, коли комусь "Вифлевм:ськ.а Ніч" того.ж ав

тора - є За довга і тяжка. _J а можна. теж вистав.1яти до. 

.хатах, ідучи з "колядою". 

Поміщ,у~мо пе~ " ПЕРТЕП", !r~об зберегти Ного та датп 
М?Ж.ТГfВlС'ГЬ В1,"fІf()?:;тп r~i. ТТ);1"1пттії "Вертепу" H31!frfЩ! 
д l тотш:l.мп на нов11.,. земл~ нато го поселення0 

В-во "ГОВЕРЛЯ 11 Ню Їіорк 
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На с~иу (в хату) входять чотири пас'І'ІІрі з верrепо• 
(або і без нього), а за ними -rрк п;а.рі. Ж. ві с;:карбоиою, 

ВRрадається за внми до хаІf'Я і стає uсторояь . ~ а: 38.AJ· 

Вс і співають при вході якусь ROJIJIAY - а6о тропар: 

"l'ождество твоє - Хрісте Боже наmІ" 

Першиіі пастир: 

Христос род.нея! 

Всі: 
С:1авіте! 

Дpyl'иil uастир: 

Чи тямите, браття, як вині у ночі, 
Rоли ми у полі в maтpa.xf' спочива.п:и, 
Якась дивна ясність - вам вдарила в очі.." 

Трет ііі пастир: 

А )ІИ всі скоренько,· Шt стііі, повстава.пи, 
Tafi г.11ядимfІ ~ небо мов огнем горів І 
Немов то свитає, немов то вже дніє, 
А сл дивна ясність за очи хватає." 

Другий пастир: 

l кождий з нас серціем з дива завмирає, 
Аж ось нам із неба -І'Вожий Анге.11 гсходвть,: 
І !1;.аже: о, бt1аття, Христос ся днесь родить! 
Щоби із недолі рід людськ!!Й спасати. 
Підіть же дитятко святе по11ивати 
Ось там в Вифлеємі ... 

Друrий пастир: 

Спів: 

н сю ХВПJІЮ горою 
Над наr.ш знов небо покрилось луною 
І ангеліR хори ею пісню співають: 

"Слава во вишнпх 'Богу, а на зем..ш шtр, no 
человіціх 6лагово.1еніє". 

Треrій пастир : 

Спі.d: 

Тай ще таку вістку нам воки звіщають: 

Дивная повина, 
Нині Діва Сина, 
Породила в Вифлеємj, 

Марія єдина! 



~Depid пастир: 

Учувши :все •rеє, ии всі повставад.и, 
Буди.п..и ще сп.вячи:х:, Ааруш.w. дадяап, 
Тай :молитись стаJІИ ми Господу Богу 
Із щирого серця за ласку преююгу: 
Що Вія всього світа провину прощає/ 
Та що і Ме~сію до нас посиJІас, -
Що в Адама клятва :Jістала віднята. 
І що уже ~а т-норились лра1'а І 

rpe.ril пастир: 
Л тут вам на ве6і звізда засіл л~. 
Яв:ая ніколи іще де; бува.1а; 
І ии всі, :~абравши дарунки з собою, 
До Вифлес:ма їдем за звіз;r;ою ... 
Та у серці хождпй себе сам: питаf:, 
В в:кій то па.1:аті kyc сл рождаG? 

ПерІІDІІ пастир: 
Приходим· і бачим: :веР'І'еП се біднень:к.1Dt; 
·се проста nсч~ра... В пелени сповитий 
Леж11ть там на сіні Ісуси:& :м:&.день.к.иІ.: 
А мати ле :може бідшгг1ш огріти, 
Тому віл і осе41 -- його огр!ваюn.. 

Дpfrd пастир : 
А :.-ори н~сн.і ве;1ичнu t.:піваюn: 

Возвеселі:мея :неі ~ружно вm1і. 
Христос родися ? Сідній яскині 

Пос лідним віком, 
Став чоловjь:ом, 
Всі )"ТЇШзfітесь на землі! 

ЖІrд (висув:.t(-;ТЬС:я nanepiд) · 
Що ес таі\.01;, ай :naii ніврокс, 
Тутки н чую ца те свосr охе, 
І s :власне ух•~ ::r бачу ·ось ТОГQ, 
Що ваше ':'ЮВР rro є до нічого ... 
Що? Наш :\fессія лсжавби на С.Ші" 
Ofi ва.й, нівро•~у, жартуйт(> ви mпі,' 
Як ся Мессія наш буде родити, 
То у божнпцj. - ; там його гріти 
Буде са:м раGін ! І :він uy;J;(~ сіс і~. 
При са~rіН тонрµ і .1t1ід бу;;е 1arrи, 
Ryr't:>.11. со:ю,"'.і;.е 01;~чно Gудс їстл. 
Ну 'Та і .101:шп:~ і~·. \ШЦИ са~юї ! 
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Вія ся за.візьме па ті прості І'ої, 
Нам жидкам гроші буде він давати, 
А ми маюфее будем му співатя . 

. Чеrr.верrий пастир (перебиває .ж.идови); 
Слухайте да.u:ьше. Тоді ми nрипаJІИ 
Враз на хо.11іна. і з серця витали 
Боже Дитятко, дарушr.и nO'lt..JІaJШ 
І на сопілках йому ми заграли! 

Другий пастир (показуючи на трьох царів): 

А три Царі h'i, ось та.и нас. :1аста..11и 

Перший цар: 

Нам на востоці звіада. сн яв11да, 
І про Мессііо на~r :ВЇСТІtу звіс.тила 

~ цар: 
А ми як Мессію по пути шукали 
То в Єруса.пимі Ірода ПІІТ1JІИ, 
Де Вія иарор;ився? 

Третій цар: 
Л Ірод .пукавші, 

Як вчув лиш про: тес, став дуже ціхавЦ 
Мудрців і учених про Нього питався" 
І буцім то також з поклоном: збирався 
Іти до Мессії... Rа.1ав нам звістити, 
Як його відшукаєм: ... 

Перший цар: 

Бо хті1< його вбити! .. 

Друrий цар: 

А ми,- як 3наfі:шли Иоr(), 110·.к.лш Му -~~ 
Дарунки зложили 1 rтi(·nf. з:J.співаmr: 

(Всі співають) : 
Хриr.тос rодІН"?' Бог во1; .lО"!'ИСЯ, 
Во Виф.'Іеr.11н·!,.кій ясnИІіі, 
В етайні убогій-, n юнцсті ~шогі.И, 
Радість ве.шка всім нині. 

Анге:Лп спів;:tють, Богу qееть скжа.да.ють1 
Богу j Творцу eвOfary." 
Лику.й чолові чс :~ рож.д~r-тва тvго, 
Христос бп лід c~r~p'ftr спасе дуnт мноrо. 
І від нево.-1і вражої! 



Що іВИ масте співати? 
Я АО рабів Щу сказати: 
Що гой ковит1, про Месію ... 
Гой іай оре, r'оИ хай сіє, 
Може навіть uол.ститн -
І до жида заносити:. 
Може бронф - розо..~ьху л нти. 
в грубкє ЖИ/J.ОВИ па.п.ИТІІ. 
А !Месія не з ХJІопам:~ 
Побратассь, але ~ нами 
Жид1ш.ам:11 і па.на~ 

Ч~ий пастир (перебиває жидови): -
Чи чули ви браття, нк ж~ з нас глузує, 
Як жид з нас сміЕ~ться) як 11~ид з ('Іїае -.~епкув'/ .. 
І :каже нам хлопам на себе р0Gии1? .. _ 
Затямте се браття! ... Іна.1~ше тра жити! 
На іншу на.v треба встуnптп дорогу,! 
П(оби угод1гги нам Господу Богу І .. _ 

Другий пастир: 

ЖІІ:А: 

Тому то вже діти хай вчаться мо.11п·и" 
І ·родичів своїх еердечно любити, 
Хай .вчаться і с-:-аршпх. людей nоч.uтати 
За \С)ожую славу, за свою честь дGан1І 
А старші нех9.А ся всі . разо~r тримають 
Та живугь уцтиво і коршму минаю ~ь 

А НR хлоп не бу11.е пити, 
То :~ чого жид бу-,.е жити? 

Чвт;верrий пастиµ : 
Жид візьиесв .молотити, 
Або вхопить за торбину, 
Тай Раііда у Падєстину-1 

Перший цар: 
На. .~t.> на~НТ'd.іімо, що з ві чної _\1у l:\.k 
Христос Ізбавите.п.ь нз.с освободжа.с< 
ТоЖь смирно в покорі, зло.живши ,цн~еr. рун•ё 
Хай кождий: із серця у Нього блага~:: · 
Усього. що ті.зьки .\УШі наші:Н тnеба. _ 

Друrвй -.р: 
А дерше 1з веього. 'ГО no~tfOЧit :; неі~" r 

s 



Третій цар: 

І божої .в:аски, щоб ии 1КЇ проz:иа, 
Весь вів:. наш безгрішно, тай і заслужи.п: 
На рай, і на щастя ... 

!реrій пастир: 

Жв,1t: 

ІЦоб хи ог.в:яда.в:и 

Ко.шсь Христа Спаса, Царя всіх БоrаІ 

Ай :вай І то дале:в:.а .ЦJІJІ вас f. дорога.! 
Ід.іть до наш рабін, він мудре' ніврокв, 
Нераз бородою трясе і пів ро:в:.в, 
А слова не скаже! лиш 6убел читаG 
І гроші в кишеню, ай вай,• 'як. ховає І ! 

Чет.верrий пастир (перебиває жидови): 
Віншу~м вам нині всі добрії люде, 
Нехай поиіч божа :всегда з ваии""'буде 1 
Хай :в:.ождої днини, - к.о.и:дої години 
Бог благословить ·вам:! Біда хай загине І 
Все будьте здорові разо~1 з діrоч.ка.ми, 1 

Нехай смутку горя не буде ІtJЇЖ ваМи ... 
Худібха і пчілка нехай ся ховає, 
А град, огонь, туча, нехай нас минає, 
Нехай ся зародить жито і пшениця 
І ::вся:к.оє збі.же і всяка пашниця! 

Друrиіt пастир: 

При тіи па.иятайте, що ми хлоzи'ь:в:.і ді~ 
В одно с.я всі маєм: на завжди ;.;дучити; 
Не будем сваритись, на партії діл:ит:tr 
А народну славу. і честь хоронити~! 

ТріеТій пастир: 

Жц: 

r всі по 33.:К.ОНУ Христовому ЖІПИ [ 

А .я ,вам віншую : нехай хлоп .всь•) ч:ає. 
Із иивка одної сто копи збирає, 
Із яйце одного сто хуркс ховас 1 
йшrу хай здорове буде все півроку, 
Хай робить "оказів" хот.яііби що рnку' 
Хай носить до :мене - .яйце або т.:.уг.~.;п.; •j 

*) Biir сm·в Ж д · Х я. п " · · .• -. \f.;::..;,-;c. "'r-. и а. ". at1 __ осИ'!ь 'ДU' ..:.·-'-'--·· " --- -· - - _:-"' тт -. ~~ А~-! с~ ~" 
~ ПІ: ,,3 Богом Пара.ню'' доповняв Гр "\..f~-~···-

~·Іa.f-l'J vAD, 



Бо rJІ:явьте, м:оя :вже - подер.п.сь ар:курха ... 
А я дам: ropiJIRe, файне оковита, 
Ви пийте, ryJidтe, авф -,j. кв:Оr.і 'Jri"$J 

-ГреrіІ :п:асrир : 

.Ш.Цц: 

Минулися тії часи, хитрий жидку, 
.RoJIИ х.поп іЗ корmми носив оковИ'І.к'у 
Ниm вже сивухи не пють наші .пю,це" 
Нова радість стаJІа - новий гара.ад буде І 

Та опріЧ горіфке в мене є шварц, :миJІо, 
Ріжие го.яке, ИИТJtе, і с.машие по:ви.1:0". 

Четверrrий пасткр: 

І tNJl'O м:и в тебе не купимо, Momxy ... 

Та с.пухайте, лю,в;е, будьте ,11;обрі трошх~· .. 

-Третій )Іастир : 

Ми нині врочисто - ус1• до одиоrо 

'7 

Складем тут присягу на :1t.пич: "свій до. сво.r.:11 .•• • 

Я йду до наш рабі.я і казати бу'/13" 
Щоб вас, :мудрагелі - по,ца.в:о 'fl.G СУ/І.У· 

Третій пастир: 

3 Богом:, ПаранюІ" (Жид :виходить). 
qетверrrий пастир (перебиває жидови): 

А м:и сп пращаймо, 
йдім: в дальшу дорогу, 
І на славу Богу 
Всі враз заспіваймо : 
Во Вифлеємі нині новина; 
Діва llf)4.lчиcтa зродила Сина, 
В .яслах сповитий по:мія~ би:дллтя 
Та:м спочиває Бог необнятиfі . 

• 



І 

Г .u:яь о:к.ок щирИJІ, о Божий Сиву, 
На нашу se:vJiю, РЇАВУ ЄАИЯУ, 
ЗіmJІи ій з неба дар преве.ІІИІtІІЙ 
Щоб Тя ЄJЩВи.па по вічні віu І 

(Rоляди можна дові.пьио s:мjвати). 

І. Я. JI. 

Книжхи -- необЮ,п;ні в Різдвянім_ севові: 

1 "і3ертел"- .1ly111m::t епенна -----:)Ос 

1 11 :jмфле~мсьна 1Ііч11 , з партптуnою:JОс 

• 11 СвяточrшоJІаЇnсьні ~ечериню1- 30с . ' 
, 11 ТРП Святомттнплnїnські виставтт75с 

"МЕС I~f 11 в а 3 ді ї-Ан,J; ;J~.r·тк і в а 

І 

І 
11 БЕІІ-ГУР" і сторІfчна лов і сть з •r:> t; і., І 

І су с а ~ { ~т ст n ; н ю1 1 т с ::t в Л ri В о~ 1" 
де с, і л:,, ст 11 о в ан н ! :з я ~-)~ " -

1 

11 СШІт-;•.;ЕЧЕР11 -н ~ Ві здвп, rр1едстзв
леннн за тrінv ------ ... 75с ' ' ' -

.. 

24 J~OЛSiДJJ на ('о~теплн ------:~21) 

"І~АІІТІfЧКА 11 КО.11!1. 'ІІ!!К '.7 1{!1. 1 ян гл. :~І~ 
РІДШ-11: І :JШ!ЧАЇ HrP'JOrO наrюду --50с 
********************************** 
А на ПЕСІ!ШІІІ:~ CE:JOH: 
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