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ОСОБИ ВЕРТЕПУ:

КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР
ГЕТЬМАН МАЗЕПА
ОТАМАН ПЕТЛЮРА
КНЯЖИй ЛИІJАР
КОЗАК ЗАПОРОЖЕІJЬ
СІЧОВИй СТРІЛЕUЬ

АНГЕЛ

-

ПЕТРО

1

МИКОЛА

}

ДМИТРО

~

пастушки

ГОСПОДАР

РО ВІТНИК
РЕМІСНИК
ІРОД, I.JAP ЮДЕІ
ДВА ІРОДОВІ ВОЯКИ
жид з козою
САТАНА

1.

ЯВА

Три пастушки

ПАСТУШКИ (ІUМцgюrо g сЬсях а6о під еіюю.м):
Бог ПJ)еА]Іічйнй иароАJ[ІІСв,
(2) ПрІІ'Ашоса AReco ·із кебес,
І,Uоб сnасти ЛЮА свіІ 8еа>,
Тай утішив всвІ
(ПасrушІШ /JXOДRTO У xa:rg)

ПАСТУШОК АМНТРО
Слuа Богу! Мкр р хаті!
Ми пастушки вебаrаті,
Ми з далеІСІDі дороги
В ваші тут .зaAuwl пороги,
Позво.11ьте нам :відпочати
І новину вам сказати.
ПАСТУШОК ПЕТРО
То ІЮІІН!Иа :Иезsrчайиа,
То свкrа, велхха таіна:
В ВифЛеємі н&р<ІАИ1ІСІІ,
Із Марії ІІОІІЛО'ПDІСІІ
Асус Хрнс-rос, Дитина Ііоаа,

Красна, та JCJiiтx.a ro.al
ПАСТУШОК МИКОЛА

Син ~· JВО6 в.м ЗІІІWІ,
Як ПJIOPOIUI ВІІВ~•
Так првІІшо8 8iR на u• a;r,

Ue

Серц nол11, мов той аіт.

-

АМИТРО

Це є князь Іl'ОІІад князями,
Володар Він ІКад світами, Хоч родився так убоrо,
Та всі знають, _це Сни Бога.

ПЕТРО
Він прИЙШQВ в великій слці:

Над вертепом у заграві
ЯсН!l зоря засІІітила
й новину усім звістила.

МИКОЛА
З неба зл.кнули аигели
Тай озвався спів веселий:
»Слава Богу в внеоті
І мир людям на землі!«

АМИТРО

Нас ангели побуднли,
Щоб мн в ВифЛеєм спіUDІли.
Мн побігли до ставикн,
Де Ісус11к був маленький.

ПЕТРО
Мн .звірята там застали,
Як Ісуса огрівали,
Мн Богові ПОКЛІОІUІЛИСЬ
І за всіх вас помолились.

МИКОЛА
І прийшли князі зо сходу
І від нашого ЮЦІОдУ

-

Три владарі з Украіни
ПоклОИИJ\ися ДнтJІІНі.
АМИТРО (дивиться в віІ(НО):
Ось, сЮNІ ідуть за нами,

Зо своїми лицарими!

2.
Ті самі і

ЯВА

а ~.., Во.шди.ошр, Коза><.
зепа. Стрі.rемь. Пет АКJр/1.

Awuap,

ЛИІJАР (входить):
Мир вам, братн, '"'І• І!і>r хатr!

Ми в підзе:~~кіі ""·'"ті

Твердо спали сотнr літ,
дж збурtа нас скоросвіт

Ясний аиrел із небес

І <~бУАJІВСR и, воскрес.
Я і І<ИRЗЬ Володимир
Вийшли з гробу ма цей ,.rнр.
ПоКАонилнсr. Богу-Сину,
ІJ!об ."ав u..!астя Батьківrцині.
КНЯЗЬ ВОЛОДИМИР (І!Х'Ід•tтп):
Слава Богу, людя'' :.tир!
Я Р. КНRЗЬ Володи"НfJ.
державу збудував.
Згоди всіх братів иаnчав.
Я Ісусові вкланився
І за вас усіх :~~о.\нвся.
I.JJoб ВИ ЗГОДу ІІОЛІ<JбИЛІІ
й АОлі крашої дожили.

IJ!o

КОЗАК ( ВХОДІtТЬ)

-

Слава Богу! Мир усім'
Хай щасливий буд" дім!
Запорожець я із Січі,
IJ!o боровсь не ра:., не дві•rі.
I.JJoб добути ч.,сти " ~лави.
дж упав біля Полтави
В лютім бою з ~•оскаля'ЮІ
й двісті літ спав ;, братачи,
Ниніж встав на рідний лан
Я ·- й Маз~nа, наш Геть\Іаи.

s

ГЕТЬМАН МАЗЕПА ( ••o.r.,nJ:
САааа ГOCDO,U' •. 6ра1'08еІ

Н~ •L\ia • тр)'АУ А JCIICI88,
Ц!об

нароА

с:аіА

3&ХНСТИТІІ,

Украіву ~
ВіА 8р81'&, ... IIOCКLUI,
В труА&ІІ 'nlll 3&l'lllfY8 11,
Бо н~ всі кам IIOIIai'LUI,

.

н~ всі о~таіІІІе етам.
Нині Бoвudt Син ароА!fКІІ,
І йому 11 ПОМОАК8СІІ,
Ulo6 AU JI&AC1'A: і 1'8А&Н

fіім, 3& коrо амер rетьІІUІІ.
СТРІЛЩЬ ( и}Ц).tІІ"'):
САааа Богу, Ао6Рі АЮАНІ
ХаА все добре з •~ буАеІ

Я " УкраіJІськиіІ Сі..оаиА Стрwць,
Боровсн. ЩОб ІІАОМУ псжлІІС'ПІ кін~ць,
Боровсь АО останку, аа арешті :иtемі•·,
ПіА Кнваом, &рата, а оmстім полі ліг.
В степах УкраіІІR, там наші могили,
Зо мною т~м сотні, тисичі спочили,
ВіА болі3ІІМ uoi, звемоги і ран.
Впав смертю repo11 і наw Отамаtt,
З воро810і кулі він смерти ООІІU!З,
В АААекім Парв.і rолову злоанв.
І ІІІІІІЇ він третіА, ІІК nазь і rетьман,
Зібраа АОВкруr себе стрілеуьккІІ наш стан,

Пішоа за зорею в МЇС'ІО 8яфлеsм,
Вк.wннtІсь n~peA Боrом, Нrбесннм Книзем.

ОТАМАН ПЕТЛЮРА (вжодиn.):
САааа Боrу А

Aoro

Сину!

Я боровеа АО замnrу

А воаа, -

скоше«а трава,

Ц!об wеиаансиа Москм

6

Не глумилась, не смінлась,

~А народом не знущалась.
Гниули й мої стрільці,
I,Uo6 настали кращі дні.

Г НJrУЛИ. і 1'ІІеМО спали,
Аж с.ЬОГОАJІі повстава.ли,
ІlохлоннJІнсн Месії,
Ll!oб СПО'ВЮtJ\НСЬ наші мріЇ,
:.а~кувсн плач і жаль,
пропав наш враг·моска.....ь.

ВСІ:

lJJo6
J.!!o6

Дай то Боже! Дай то Боже!
Нам Син БоІІІ.ИЙ допоможе,
Правда кривду переможе!
ПАСТУШОК ПЕТРО
(>сшче наt.Іо, вкащючи в вf><J<"J):

то буде! Ll!o то буде!
Наступають зброАні люди!
Наступають вороги,
Пруть на осАіп, без ваги!

Ll!o

З.

ЯВА

Ті ca.wi й вояк, ;,одам Іrод з ваякаюt.

ВОЯК ІРОДА: (епадаб з кp:tІ«J.w):
Він тут"? Кажіть, бо горе ва"!
ВОЛОДИМИР
Хто"? Божий Син'?
вояк
Tat<! Він! BDi сам!
МАЗЕПА
А нащо ва.'І'І?
ВШІК
Згубить його!
його шукаємо давІЮ, --
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Приказ такий цар Ірод дав,

I,Uo6 той заnоtув, щоб пропав,
I,Uo в Внфлевмі уродився

А на illoro царство напосівся!
ОТАМАН ПЕТЛЮРА
Гов! Стій! Ні кроку! Де тоіі цар?
вояк

Ось він надходить! Мій влІWЦІІ
.ІРОД (ВХОД!ІТь

ще з KЇAbiQOAitl, а бор 3
BOЯICOJt):

ОДНІІ.Іf

ІРОД (ЧJізно)
I,Uo це за люДІt? Звідки йдуть?
КуАН дорога, звідки путь?
ВОЛОДИМИР (строw)
Ми три КИJІЗі із Украіни,
Ідемо з тиоєі краіин,
Із ВнфлеЄМ)'

ІРОД
Га! То ви
Йому ВКЛОІІИЛИС.ІІ всі три!
До меве ви й ке поеериули!
Кажіть! Коли туди прибули?
Коли nішли? Де аїн тепер?
Кажіть, щоб з вас котриіІ не вмер!

~АЗЕПА (вкт.11~ає шаб..rю)
До зброї, братяІ На поган!
КОЗАК (ІШтя~аг ШDб..rю)
До зброї ICJUf1le наш rетьмаи!
ІРОД
Ти грозиш? Ось і .и меч маю!

' (/род

1

вояІШ витя~ають .мечі)

МАЗЕПА (до &АодІІ:lШJЮ, ПетАюрк, Jlu.!!qR,
.!IQ~ta іі Сr~і.tьця, що повкйма..rи .wечі)).
Постійте, я іх сам ЗАолаю!

8

Ko-

(Ті 11сі хоаr.юrь мечі, Ma:.nra сам cras An tioПи кіАьких !JAapax ІІuааАmиrь меоtі ІІuІІ·
І<Ам :• рук а IF'OA. пnміо~ени~ н с·ер~. naAr. iro1"

p"rr.ISu.

81UCDCIITb ВОІІКU 3 ТрІІІІОJІІН/111 ІJКАІІІПАІ):

1.

вояк

2.

вояк

Загинув ІроА. наш вла.лар!
Пропав, nропВІІ Юдеї цар!

4.

ЯВА

Ті сам;, 6е.1 /рода й ІJ(JRKiB, АнІf•.І

АНГЕЛ (входить)
Госnоду слава! Мир землі!
й вам ч .сть, шлвхотнії борці!
Ви вмієт.: :.а Пр&ВАУ стати,
Готові КрмВАУ покарати!
За те, ІJ.&О ІроАа скарали
й Бо.жоrо Син:. врят)8 ІЛИ,
СуАив вам Госполь кращу долю,
!!ркІіде кінець р<нпуці И. болІо
І.,ІJе

зацвІте

Ввесь

мов

яри:~

український

квІТ

с.•.аенкй

рід.

КНЯЗЬ, ГЕТЬМАН, ОТ АМА!!. ЛИJJАР. КОЗАК.
СТРІЛЕUЬ:
О. хвала ГослоАеві, хвала!
ХоАімо, нам пора настала!
( КоЖІШіі. кАонитьсв, lШХОДІІЧ:t, перед АІІtі'АО.ІІ,
а JjeU ЇХ 6.tй~OCAOBUTb 3НQ/tO.II хреста, ТіАЬКU КНЯ:<ь

BoAIOдUltlltp

ВІІходить

останній

і

яко

t·вяrІnї

с·а.11

б.шwсАовиrь усіх тrрисуткіх).

ВОЛОДИМИР

Блаrословеииі буАьте, люди,
Хаі АОбра доля :s вами буде!

?

Хай Госло,Аь у cepuu нарОАУ
3асіє єдність, мир і -•roAy,
А ВСІП«' зло ві,Астороннть!

Хзіt

Госп~Аь вас 6.\аrослосить!
І ВІІХПДUТІ>)

5.

ЯВА

1/ист~шк·t, АнtеА, Госп~д:1р. Робіrник, Ре.місfІ!Ік

ПАСТУШОК ПЕТРО (пока:,уючrс в вікно)
Небеснні\ Ангеле. скаІІІи,
Чи вислухати зволНІР тн
Люд,іі, що JІИрі просьби мають,
ВіА тебе ,АОбрих слів чекають!

АНГЕЛ
н~хзіІ приступмrrь без трИ1Юr,
Хто щирий, тому ласкав Бог!

( Пacryuuж ві,дчІІНІи:
, обітник, реміснuІ().

двері, вхо.-яrь: tocnoдap,

!"ОСПОДАР
Я ГОСПО,А&р-сеАЯНИН!
Чtt є n світі хоч ОАИН,
l
тз" гірко працювавби
Але користи не маабн?
Е.о пос.,ухай. ангелІІТКО,
Оповім про все я rл&,Ако:
Чи то спекз, чи слотнця,
Я все в полі, м()В кертиця,
Чи то літо, чи зима,
ВіААИхУ мені нема.
ПосаАІІІу я щось таке,
в сухім Аобре росте,

Uo

IJ!o

,о

То тоді тобі ІІКрАЗ
Мокро 11 мокро увесь час.
А nосію ауось, скажім,
Wo рослоби иа вогкім,

1'0 так

сnека nркпа.лить,

іі вonadi rруит зиорить.
Дехто радить те nлекати,
в цікі буде скакати:
Я nлекаю, 11 ховаю,

IJ!o

IJJo

Але користи не маю, -Бо ауе нім мов досnіє,

Знову геть ПО,Аешевіs.
Тай Тах& то моя доля,
З тоі крихти, з грядки nоля,
Який лютий, такий май,
А тут ко-е: »да:ІІ" та »дай«!
Та ие nрийде вовииа,
ІJ!об хоч раз сказав хтось: •иа"!
РОБІТНИК
Я убогиА робітмик,
До біди я вже nривих,
І до всякої роботи,
І ие брак мені охоти,
Тільки сил мені вже брак,
Бо міркуАма сяк і -так:
Як робота яка s,

То остаииій nіт тече
Від досвітку аж до ночі,

Аж вилазять з лоба очі,
А заnлата за тоі час:
Деиь робив а зів на разІ
Та ауе гірше- то дар:~~а
Як роботи вже нема!
О, тоді хоч з .моста в воду,
І мені 11 мойому роду!
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РЕМІСНИК
Я б добрий ремісник,
Але висох на патик.
Я Е швець, та не Копитко,
Що роботи мало видко.
Роблю добре черевики,
І маленькі і великі,
Для господаря й rаздині,
(nок<L•ує на tосnодаря)
От -- · ім віддав пару нині.
Та марні мої зарібки.
Нема з того хісна й дрібки.
Хоч зробив чобіт на міру,
Та на вексель узяв шкіру,
Та гість мені не платить,
А вексель, знай не лежить ...
А молоді то й роботи
Давать не мають охоти, -Каауть: »Ми носить не годні,
Ваші чоботи не модні! .. «
ім мій чобіт ке приличкий,
Всі вомть мати фабричний!

Тай отах я каnараю,
Ц!о тільки шкраби латаю
Й МОЇ діти ХОДІІТЬ босі,
Чи й далі буде, .як досі?

-

АНГЕЛ
Сумно мені, добрі люди,
Чути про ті жалі й труди,
Та одна тут б дорога:
Сн.льна віра в поміч Бога.
Всі ті ваші nросьби й жалі
Вже записані в скрижалі.

й Бог вас nевно не оставить,
Від біди і скрути збавить.
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Про вас Господь памятає,
ЛюдеіІ мудрих вам зсилає,
I,Uo уміють вас навчати,
Як робити, що ділати, Тільки ви ім послух дайте,
Так, як радять, постуnаІІте,
Всі, як мур, одна гро>rаІІа
А біді приіІде заглада.

6.

ЯВА

Ті самі і жrІ.Д .• козо"'.
ЖИД (входить І ТН1Іtе ко.lу за собою)
Вечір добриіІ, вечір файний!
(На боgі) Хоч торг нииі не звичайнпІІ ..

(Коза по кож~tім tіі.рщі жида мекаб)

ПАСТУШОК МИКОЛА
А тебе що тут принесло?
жид
Ну, я всякий крам привезло:
Тут кашкети і краватка
І кошуля модна, гладка,
Ра:йткн, блюзи, пріма мешткн,
Фарбкн, креми (уже рештки!),
І берети і панчохи,
Рурківниці, пудру трохи,
Штрукси, камrарн, і пе(Жалі
І так далі, і так далі ...
Тютюн, шабасівка, пиво,
Ану живо, .ану живо!
Є тут вас люде!Іt нівроку,
ДаіІте хоч козі оброку!
КОЗА (що досі маха.-~а Іtа все 10Аовою,
ЩІ_йТRІЮtО)

мекав
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ГОСПОДАР (поважно):
Слухай, Мошку! Обертайся,
Ади й навіть не оглядаАсJІ!
Бо вже ті часи минули,
IJ!o ми твої rої були!
Досить твоїх придабашок
І дрантивих фаталашок,
Ми уже іх ие беремо,
Самі з свого шитимемо.
А що мусимо купити,
Не а..rебе будем годити, -R без тебе будем щасЛиві.
Все в в І<ІООПеративі А~ і в "прм!Іа"ІІІіА, та рідвій кр&!ІІJІИj&Ї,
Ні, Моwку, не підем иа твої дурниці!
Чи ти памятавш, як на перед;иівку, Ти дав Ч'ІІертку зерна, іІ то саму по)І.івку,
А по жнивах мусів JІ корець віддати?
Вже годі, иебоже, таку лихву брати!

-

РОБІТНИК
Чи то не ти, Мошку, вмівш намовляти,
l.JJoб завжди до тебе в неділю вступати
R останній зарібок у тебе пустити?
Чи раз через теfе я мусів бідити?

РЕМІСНИК
Чи то не ти, Мошку, ще тому пІІТЬ літ,
Казаu ообі вшити двадцять пар чобіт,
Я вшкв і ти добре продав іх у місті,
У ЗJ\З собі ГрошеіЙ, ЗЛОТИХ ПОИІІ,А двісті,
Меніж ие дав kавІіrь і оотні цілої -Ні, вже досить, Мошку, дурниці такої!
жид
Оа, q,&o вам, люди?
Г'ешефТу не буде?
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ВСІ
)АJІ, іди, забирUІсІІ,
І навіть не оrлІІда.йсІІ,
Вже не буде: •гою, гою•
3а6ираіІся і:• козою.

-

жид
Ну, я Иду, я не :.аваджу,

Та КОJИ чіпать не р&АІІІу,
Бо не праста це коза!
ПАСТУШОК ПЕТРО
I.,Uo? Не бє іі ло~?
І llr-(Jбflє "A(JP1tтu, к~:ю ,;авкав)
I.,Uo то? Не коза, а пес?
жид
То € великиіі чудес!
АНГЕЛ
Не позаолю на ошуку І відкрию вам цю штуку!

( Здщ;ав s "'кози« шкуру І nІJІ((ІSуfІтьсІІ, ~,«О то
АUІшкаr-а-сатана. Ж11д утіrсав.).
ВСІ (з острахом)
Боже І I.,Uo це є таке?

Стрепіхате і б.JІоІW<е І
ПАСТУШОК ДМИТРО
Які страшні руки, !ІІОrиІ
ПАСТУШОК МИКОЛА
Гляньте! В /НЬОrо хві.с'r і роги!
САТАНА (сміється)
Певно! Певно І Я відомиіІІ
Я є ваш старий знайомий!
(Показує на двері, куди тrішов жІЦ)
Я все з ним тримаю руку,
НеоАНУ .в вт.вв вам штуку!
Ви мене не раз пізкали,
Навіть меиі помагали,
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Бо Ае с:а&р181 і М.І'ОАИ,

Там на міА ІІІАІІІІ ТО'ІfТЬ ВОАиІ
Я е .иу.8А&. 11 біАа,
Я е скрута, кріаа таІ
Через мене ви терпіли

А ке АОХОДИЛИ АО І&ЇАІІ,
Бо про неі забували А 'Іерез мене nрогравали!
ОСІ (крі.м АниАа):

Та В8е ті 'IACJI минули,
I,Uo ми Т80Ї слуrн буАІІІ
Ми вае Аобре nопеклис11
І тебе вае віАр&КАИСІІ.
АНГЕЛ

Правда, прuда, АУХУ a.urA,
Геть піАеw від І&ИХ людей,
Бо вже Пр88АУ nолюбили
І на праву путь стуnНАКІ
Згинеш ти разом з Іродом, Буде мир над І&ИМ народом.
САТАНА (rлумит~~еІІ)
Вае не буде, .ІІК давно?
АНГЕЛ (&різно, робить sнак хреста)
Геть, западІІСІІ, сатано!
(Чорт утікав s хати, а Kc>AU ue діеrЬсІІ 'iQ
си,ені, ro поВWІf!>l запастися під зе.мАЮ при ty;.y
ЧJо.мів).

ВСІ

Слава Богу, слава Богу,
вказав нам nуть-дорогу,

Wo

Злого АУха nогубив

І всіх нас нарозумивІ
( КоАядують)
»Слава Богу!« засnіваАмо,
Честь Сину Божому,
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Господу нашому
Поклін відАаймо!

ПАСТУШОК ПЕТРО
Ми на тому, добрі люди,
Коляду кінчаєм,

ІJ!астя й долі ЦJ>ОМУ дому
Всі щиро бажаєм, А за коляду приймемо
Ц!едру нагороду,
Не для себе, а на uіли

Рідиоrо Народу.

-

(Беруть коАяду ·z повщо;w виходять, в тш.&
черзі: Господар, Робі77Шк, Ремісник, Пастушки, а на
останку А'нrеА, що ще на порозі оберrавться :!і
Іиlже):

АНГЕЛ
Жнйте в мирі й щасті,
Добрі, чесні люди,
Хай Гі:>сподня ласка
З вами завжди буде!

КІНЕІJЬ
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ЗАВВАГИ
_!Jей Вертеп ІЮвикен гля11.ачів глибоко заору
шwти, але АJІЯ цього тrзба іfог:> добре sідіграти.
Ролі треба вміти напа>«яТО і на пробах вистудіювати
гру. Говорити дуже виразно И голосно та ие :<aC100f>0·
щоб жадне слов:> н~ пропа.АО. Відnовідні
Р'У1СК і !1/.Сдуляц:ія голосу конечні при виставі цього
Вертеnу не тільки на сцені, а11.~ і в хаті.
!Jей Вертеп написаний так, що йото м·ож.на
віА)грати на сцені за 20 до ЗО міК)"т. В хаті можна
трохи пр11спішити і відіграти за 15 д:> 20 міну-r.

ОАИак не треба спішитися занадто, 6о тоДі пропа

дає бага.rо слів і не досяrаЕ;ться тієї мети, яку мав
&В'Юр, пишучи цей Вертеп: в 1еr.к.~ і ·ці,кавий спосіб
підJІести національну св_ідомjсть народу та rювчитн
про те, як бортися з нуждою. Отж:~ і в хаті тrеба
відгравати мірно, (;:> і так ке протягнеться гра дає
ше, як 15 до 20 мінут, отже за день
12 год.ин можна обійти з цим Вертепом ЗО /ІР 40 ха.т. Тому
що цей Вертеп вимагає більше пра.ц\ і скуnчує біль
ший гурт людей, ради..о, йти з икм тільки до таких
хат (все одно: вбогих чи багатих), де живуть сві
АОМЇШЇ люди, що не пожаліють датку на добру

ціль. Інші побачать цей Верт~п на сцоиі, бо Ама
rорський Гурток повине111 його обовязково виставитн
на Різдво а6о rна йордан.
В тих хатах, де є малі діти, треба вважати nри
таких сценах, де хтось говорить nіJtнесеним rоло
сом або де бються шабля>ІИ, або при сцені з сата
НІDЮ, -- щоб не налякати дітей. Не треба ;uк кри

чеm,
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а

при

біАці

д11сить

ударити

раз-два

мечем

ІІD

,1118..

Aoro

і 1'01DIIO. Ірод мае падати воїнам на рук11

~ .а хати.

•Коа&•

має тільки авійти до хати на

•чоти·

РІІОХ IIOI'&J(c і хаилІСИу так побути, ,АОКН не 8СТ&ІІе

а --..і ,.с&такн•. На АВО/)Ї 1111 •КОМ« хо~ на
,..ох нoru:. На руки иех&А уб-!ре, ct'&pi грубі pyкaugi.

Як 9оІJІГИути і вхарактериз)'В&'nІ особи, ge ••~
~ від дотепу nровідиик.а-реІІUІ~. Головне.

JUD6 Ки.я:~~~, Гетьман і OraxaJІ були noAiUiri д:>
~ nopтpe1'it у І~ Україин, зrл: до тих, ІJ&О
ЇХ fі&ЧНМD НА о6р&1К&Х у Ці:ІІ КННІІІ!JЇ.
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БОЖІ ПАСТУШЮ1
(Д~<тячий Вертеп)

ОСОБИ:
АІіГЕЛ

-

хлопець або дівчиоо,

12

до

14

літ

ПF.1>ШИй ПАСТУШОК
ДРУГИй ПАСТУШОК
ТРЕТІй ПАСТУШОК --хлопець або дівчина
ЧЕТВЕРТИй ПАСТУШОК
(Пастуш/Сlt в віgі від

8

до

12

.tіт ).

Пастушки й Aнte.t в:rодять на noд'lipa і /GОАЯ
дують під вїкко:w або в сШях (І la нуту
вим«):

.. Д ивная

но

Радісна иовина ввесь світ .sвеселила,
срібна 2оря ясно оа~ітила.

(2) Украіву

Ясно освітила й стала rо:~~.оиітн:
Радуйтеся, веселіться, українські діm!
(Дають !ІНаК д;овіюw.и і вхпдяrь до хати, Аktе.ІІ
іде rwnepeдg).

(2)
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АНГЕЛ
Мир, і сrrокії\ Т'О~ІУ дому,
Тут не буде місця злому!_

1-ий ПАСТУШОК
Слава оогу, добрі люди,
Хай добро тут з вами буде!
2-ий ПАСТУШОК
Добрі маємо новини
Для дорослого й .днтини І
3-ї.й ПАСТУШОК
Ввесь світ нині звесе;UІвся,

Бо Син Божнй народився!'
4-ий ПАСТУШОК
В Вифлеємі 11rіж бидляти,
Ми ходили оглядати ...
АНГЕЛ
Я -дізнатись радби дуж:с>,
Xro такі в.и, милі друзі!
1-иИ ПАСТУШОК
Ми малеІU>кі пастушки,
Ц!о пасемо овечки.
АНГЕЛ
А звідкіль? З яког:> роду?

2-ий ПАСТУШОК
З україись100rо 'IWIPO/~Y·
АНГЕЛ
Красний є, як Божий рай,
Україкськиіі рідний край,
А хто вам сказав новинv
Про Вифлевмську Долину·?

3-іА ПАСТУШОК
Як АІtге.JУІ засnіе.v.и,
Ми всі 3Враз про те Jнали.
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4-ий t1АСТУШОК
До яскині nocniuuu.и,
Богові nоклін зJUОJІІИЛи.

АНГЕЛ
Я вас баЧИВ. AJ06i Аіти!
Ви пишались там мов юrіти!
1-кй ПАСТУШОК (~о Ан~еАа)
І тебе я nамитаю,
Тн один з Ангелів раю!
2-нй ПАСТУШОК
Ми тебе ва хмарах ВЗАrіли
Помі111 тими, що ясніли.
АНГЕЛ
Так і я т.;qw був між :ними,
Побратимами. ясиими,
Та сюди я завітав,
Бо Ісус так наказав:
-Хай OA'fll із вас, Аиrели,
Злиие в українські сем,
I,Uo6 :його моrли уздріти
МИ.І\і українські діти!
!,Uоб сказали, що бажають,
Може в серці смуток мають!

0,

З-ій ПАСТУШОК
як крас:воІ, Як чуд0110!

4-ий ПАСТУШОК
Ц!о за щире 5оае слово!
(Всі o6cT!J110I0Tb Анw..1а)
АНГЕЛ
То ска&іть, хто що бажає,
Хаіі Іс~ теє ЗJWІ.

1-ий ПАСТУШОК (ВКАОІШІJСІІ)
Я баааю щастя й дсцj,
Добра в $-n і на nолі

Своїм родичам, баТЬК&.\1,
Своїм сестрам і братам!

2-ий ПАСТУШОК
(пока:;~уб

на

1осподаря

й

10Сrrод101ю)

І.,Урб і наші господарі
Мали з не{іа щастя в дарі,
Ц!об усе велось від нині
Нашій любі:й господ.нні!
3-і:й ПАСТУШОК
були здоровя :й сила,
Ц!об ім нива зародила,
Повно щоб було в коморі,
Тай достатко на оборі!

lJJo6

4-н:й ПАСТУШОК
Хліба щоб не uракува.ло,
І на переднівок стало!

lJ!o6

у будні таJі неділі
Були діти чисті, білі!

1-н:й ПАСТУШОК
Ц!об талан Бог дав у руки
TaJi охоту до науки, -l,Uoб иам було з чоrо жити
І до UІК'ОЛИ в чім ходити.

2-нй ПАСТУШОК
І щоб школа рідна була,
й щоб недоля иас .минула,
Ц!об все лихо відвернути
й гаразду ще всім добуnt.

З-ій ПАСТУШОК
Я в Іс~ ще попрошу,

1JJo6 иам вдачу дав хорошу,
й щоб зазнали в Цілім
Чести украіисьхі #rн І

C1liri

4-иіі ПАСТУШОК
Украіксьr.ому Нар:>ду
ДаА Бог щастя і ,свободу,
Для народ,у і для краю
Си.ли і добра бажаю!
АНГЕЛ (бАаt.осювить)
Станеться по rвашій волі,
IJJe діждете щастя іі долі,
Правда кр1111Ду nереможе!

(здіймав руки дot:Jpu)
ВислухаІіі іх nросьби, Боже!
ВСІ (ІV.мядують)
Слава Богу, слава, за слова зичливі,

2) Як Ісуснк бvде з иами, будемо щасливі!
УВАГА: 1) Та КJОляда, що нею почкнаєтьс• А
кіиЧІІТься цей Вертеn, це тільки nочаток і кіиеІ&Ь
.дІОІВWОЇ дитячої К'О.ЛJІДИ, що е між /ишими дитячими
КJОлядами а »НаЬовіпrім Колядиикус · (п;ю цеіі Ко
.лядяик "!итаАте иа окла.ЦІdЩі ціві киижІtИІ). 2) З :цим Вертепом можуть ходити діти і М'О.АОАЬ
по хатах; а таJ<Ож ·можуть вист89.ЛJіти його на суені.
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