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'1. І t t

Гжибоким

1

nухким снігом n~вите се•о.Мо~оз

намажював на mибkах кRзкові Rіси,а інеєм, мов
біжим кришталеv,покрив усі дерева. Тепер вони
стоіrть тихе), спокііtно, ніхто з них
і
rо.tкою
не ворухие, усі мов зачаровАні дивним "1ІІІАО88ськом-власною

красою.

В хаті по-сви~очному вбрано. Над
образама
та віхнаvи нові рутники. :ібок,у від образів,

-

під стінкою алинка вси са8 в олискучих оз .. о бах, жише свічки •е на ній не горить. Доо11вка
соломою встеRеиа, а на столі під білою окатер
кою намоІІ(еие запашне сіно, а зверху чого.тіль
ки немає? Тут і узвар, і вареники, 1 сма~еиа
рИба, t го.tубйі, а окремо зверху на· незастеле
ному сіні стоrть

-

Мамо,

-

Бо

nолумксок,

з

солодкою кутею.

а чому кута на сіні мав бути?

етьса .аІменшиІ син у матері.

A&ID

• 1

•

пита

сам Ісус на ~іні нароАивса,- відnові

мати.

На стоо~і

ще стоїть уквічаниІ "дідух"jкрім

тord "дідуха", що мав стоати на покуті/,
х.tіби,

rрvдка соли та.велвка

1!ід сто.tом 11е

8

три

воскова свіч..

куnка сіна, а зве~ху а 1180011-

ці кілька вуrо~инок, і сивенькою ниткою дОГQ)*
в"єтьса запашниМ дим л&дану. Все це виrл•

і гарно,
ни

і nривабливо.

вибігають із

...

Аtти оае давко щохвиАи

хати на nо.цвір".R,

ІЦОб

подиви

...

-а'rІІСЬ, чи

••

не аіІааа вечірвІІ з1ро••"

.цочека.ІІсь. Ве11ірма зірка сво~•
'fИМ світАсм зас11~ Н&А зем.ею.

·nl

Sечорів. Неnомі78о пі~кра~~

t ..,...

проме•J

ct7t....

!е~ер •іти виг~wд&D'r• батька. Хм аАа81.ОІІ, .О
вzе

ro

все готове-, ~•• тато увіІА,Уть, ~ ,..
Aeмt
очікувана ВС!!ЧерJІ почне911Ск. A.te АО
мwpt

•е .ца~еко. Да.рt аі.цч"ни~ис•, і .цо
'•ов ·батько,

несучи аопере.ц оеОе

z&,..

увіІ-

...икиІ

сні•

необмо~оченоrо . .,_ /на 3ахі.циіІ ~кра~н1 а....
ці/, Він с'І'ав -nосере.ц _ха,.., окИІІ.JВ ~у,ае...

хрестивси 'fричt АО Образів і ·тричі ПО8'fОР88 1
"J.ркс'І'ос Роа.~;ав'fІІСІІ" ~ · По'fім, звер?аао.иоь -..о ро

.ІJкни·,

"в1нІІував":"Він8ую •с із щас?ІІ•, ·із

ровQ•••
й

із цим Овя7им _вечором, щоб ми

•

.

••

ІІ&С'rі

здоров"~ ці с8ІІ1'а провежв І других .цочека.8

•

ста лі' до. cn ~11; поu наІf nан Sir ІІа3на
чить. вік".• По'fім ni,JUric ".ці,цуха" високо
ІІІЦ
сtоJІом і nоставив 118 поку?і пі,ц образами. Uio-

.Від

~~~ цього батько вз11в NКсочку,

·liy t

підіІшов .цо

c'ro,

набрав JІоакою 3 ко:~~~~-о~ С'І'раан пo'fpouy
знов·перехрес,.иеси 1 так без ваnки виІtвоІІ а
1'И,

.

пішов .цо с'І'&&tні.
У с.'fаІиі в цеІ де11ь 'fако• не

•

по-бу,цеІІНОМf.

Уси худібка добре почвщена, nід ногами у неї
свіжа со.~;ома, а за .~;рабинами маІкраще сіно.
СПОдар З ООВаГQЮ C'raBRTЬOII ,ЦО 'fВВ~ИИ,
П80'f8У. •
,цовірJІиві морди 'І часту• усіх - ма~их і ве-

ro

·rx

~иких Свя'І'-ВеІІірньою стравою.

добі в 'uelt вечір, ІІК мЬ.. , бо

Вів .цого.-ав хут.

• •

ц10 нїч усі

'fвариии мають JІюдською моАою з самим Богом роа

MOBJIR,.Bo
На ВеJІикіІ Укра~и1 батько •е заnро.у• •roo?el~. Він о?ас ~ез ~nкв ~і.~~~ порогу,
de~ в
рук~ ·ві~ ціnа бич і ~оdJІеним dасом rука•z-"10розе, морозе, •~и ,це нао ку'fю ~с?в". - І ~
7риq1 nов?орю• свое "роханни, а потім, зar~v
IOQ (SвІІеІІ ~ .1;0.-&С І
11 А ~lt И8 IU.e8, ?О Не lt.JUІ ДІ' ІІВС і· И& ЖІІ'І'О
-

- 'JCII.K:f

3•

П8еН8ЦІD,
паІІНJІЦІІ"о I;.~r~rcpaщe На МОрІІ,
.-1си.. 'І'а на~ круті гори, а нам mко,ци не. робИ".

По'І'ім з~проmус ,цруrого".rос'І'ІІ"··'

rca: •; 'l'P

сірого вов

"1.-и І 'І'И на ку'l'іІ, сірий вовче,а не ~--~~

не бери в
мuих порося'!'".

кас ні 8ГНІІ'1',

11~ 'І'е.ІІ8'1',

&ні

Далі батьк~ звертаsтьоІІ· до тре'І'ього "roo'l'•~

Він прикJІадае ·,цо сво1:х ~C'l' .цoJJoнl.. І щосио~~и.rу

·

·хав:

-

"І вас чорні ~урі

'l'a

.

зо~~і ві'l'ри nросимо •о

.•ас на~ вечерІD, щоб -х.wіба не з.-увuJі, · копи не
8&.18,.И 'l'а·суріхи не зривіuи".

Піс..ІІ цих запросин бАтько повер'l'ав'І'ЬС8 до.

X&'r8,

..

C'l'a8

ОбКу,р108 JІa,UHOM С'І'1
і
На"КОJІЇІDКИ
перед образами. з, ним С'І'ав вс11 РQ~ина 1
мо
JІRТЬС8 Богу. По моJІИ'l'ві б5'І'ЬКО·-~ГОJІова роди
ни, пер•иІ сідає ·за сті.ІІ 1 по черзі запрошу•
всіх, Х'І'О в в 'ха 'І'!. Вв'аzавтьск .за добре,. кoJhl

8~·08117-Вечір в Х'l'ОСЬ із ГОС'І'&І або ПрОС'І'О"за
XOJi:Riв..

КоJІи ~е всі пос1.цали за с~і .. до ве~ері,

•аІс'І'арша дитина /иаІчас'l'іmе си~ запа.-юs еві
чки ка в.ІиІІці, ·1 всі бо~~искучі оадобJІенв~ з~св

.ІІИ різно~ар&ними вогнІІvи.

rcy

Uатько набираs JІOS

~у'І'і І ки~Є .цо С'І'еJІі,"щоб бд•оЖ8 роїо~~исІІw
На ГуцуJІьщикі JІершу JІо•ку •ку'rі КJІ&АУ'І'Ь Ііа в:І,к
110 ".Ц.&ІІ поwер:~~их роuчtв" • І .. иие 'I'OJti ·почик~
8'f'ЬС8 вечер11. Спочатку їдн'І'Ь ку'І'ІD,_ а потім го
.-убці,. вареники, смааену р•бу, капус'І'у І ус~о
потреsку, бо а уоіх в дван&АцІІ'І'Ь С'І'рав,
коаної 'І'реба попробувати

ro

- Jlallo, 11 xoqy

•.

1

во.Ци,-о!)ізвавсІІ М&JІенькиІ

kKOJIК&o

- Е н1-~ааае батько, пр•вчаІсІІ с•ну '1'ерп1
~И сnрагу, dO 8К КОJІИСЬ КОЗt~ОМ бу~еDІ, '1'0 8
похо.цах

ц11

звичка

пригоJtИ'І'ЬСИ•

І маленьrсиІ .Икожка замовкас, боа віа

справді хоче бу'І'и козаком•

1 .В

·А 11кіІо n1Jtчac вечері сик або Jtoчrca .qzкe,'rOI

- 8ба7~о ~РУ• "на ~ас~•" ~очці те~вчку, а овно
JІGtІ&. Піс.ІJІ,t'rОГО ае ВСІІ ро.цвва уважно c.t1A
кус, ак pQC?e дарована т~рина. Якщо роо~е АОб

•1

.. , 1110 ll.R. .ЦИ'І'ННа

ре,

70

К&Іtу'І'

мас

III&C7.R,

а )[КЩ() Ні,

ба'r•ко евиові через рік на СвІІ'І'Вй-Вечір

pa.J.и~•=

-

81

Не журись, синку. Ш&б.rюкою 'І'& розунок со-

ІІІаС'І'R з.цобуАе•·

-

По

no-

Роз.~м,

...ері

А дочці ка?и скааеz

Аочко,

розуном щас~ІІ знаІ.цеs.

зі с'І'ожу нічого не nрвІм&Ю7ь, на-

81'1'• Не JОІІ)'І'Ь .tOZOKo Все
;88X ро.ІUПІів, бо• "вони а·

.1ИМЄ'І'ЬСR ЦR

вечерю АО своїх б.tваьк•х

-

Da.8P..

того сві'І'у aaвi'raJ)'t
АО своІх ріцвх на Св.R'І'у-Вечерю".
На ВежвкіІ Україні .ці'І'И років 6-10
во08У•

омуки .цо .в;іА& 'І'& 6а

би, п.tемінники АО 'rі~к• чи ~Аька, а хре•еивхи
-Ао ба'І'ьків. ЗввчаІно, такий хжопчик 3 Аів•и.
кою ІАУ'І'• АО бабусі з вуажикон, що їм •мама ~
.аи"; поо7укаmь у двері, перес'І'уп.rJІ'І'Ь
z.аопчик окине .аnку і, •епе.аав.rJІчв
збива.

'ra

~•с•,

-

ааrовори'І'ь:

Та'І'о, мамо і

11

nopir,

~рQовмо на вече~ю. ПриІ

мі'І'Ь від нас, 1110 Боr noc.raв. БабунJІ візьме а
Іоrо рук вуз.аик, розякrне своїх "вечі~миків",
пос&АВ7Ь аа сті.а, і noчao"rys кутею з не.цон або
вар~ною.А1.в; иаді~ить Хх горіІІІканн та гріммк,а
потім заверне у вуз~ик свою вечерю, ~ несу7ь
.І17и ue .цpyr·.v вечерю вt.ц бабуні до матері.
Ва Гу.,.а•..ві 7& Покутт1 с цуае rарниІ зви
чаІ.-Зано8Ніиі rоспо~рі иесу?ь вечерю .цо біА~
ні8ИХ· Сам rазА& бере ниеочку ку'rі а не.цок,пие

вкчних ·nкроrів, усІІІtDГО пе·чива І свічку. Все це
обrортае новин рушником і оан несе біАМtиому.
В ха?і, ПQ-СВІІ?ОЧИОМУ DJ)ИВіТа8ІІІИОЬ ''ХрИС'І'ОС Ро

ж.цав?ьс•·", заnа.июв свічку
сам іде со~і

1

с'І'авить ка С?і.а, а

rе?ь.

По вечері nочинаютьса забави. Ма.аі Аіти бі
гають ПО ХОJІ1Вц1, ТіІІ&?ЬСІІ RJІИНКОЮ; 3&.1&3RTe
пі.ц с?іJІ

1

'І'ан •квокчу'І'ь",

1110б квочкк

оіда.ав

sa

а ма?и або батько ~м
це киАа~·• со~ому rо
рі•к•, .црібн.і rpo11i .-а ц,укерки. ,.;.іоrк борікаю
тьс~, порааЮ?ься в с~•омі і збкрають "rостмн
ці".

В .цеяких місцевостях Украrни на Свят-Вечір

.ціта хо.цять попі.ц вікна "ко•ИАУвати", а іио.ці

І .цорос•і почииаюта. ко•я.цу з Свиоr-Вечора, аа
хо~ч•

в

~ожну

хату

прос•ав•яти

наро.ц•еиоrо

ХрНС?&е

Поступово все затихає R насоrас урочиста
Св«т-Вечірн~ тиша. ~1 діоrи вже не е&а.ята.ся;

по•кrа.и cnaorк, старші піmжи ~олядvва~к, а го
спо.цар ~ rосnо~нею поrасижи свічки на яжинці,
посі~•• під оrеплою аічкою 1 при миrоrячому во
гникові ~як~адка, оrихим спокі~ник голосом спі
вають:

"Боr nре.цвічниІ"···

•

•

•

П,ІJІU8,

ЬСJІ

"

Час,коЖ~ СП18аD7ЬО8
• Саме 0~080 "Ко -

.-.11.-~ похо.-и,.ь .від наци Roв.oro Року у рак

-

.I·JІR "Ko~JІ.~ta" rtочинае'І'ь
оІІ не у воіх м1сцевос,.ІІх Укра:Lни о,ІUІочасно •
Так,на НаАдніnрІІнщині та на Поку'І'ті .Іtі,.и аие
на с
,._Вечір .i,JU',.Ь КОJІІІду"а'І'и;на Г$цу~ь..ин1

••

c.-;yzcsi

/Коокач/ на. neparиl де.нь Різ.~tва ПС?
Бо
zil,a на Поділлі /Чор,.к-ів..ина/ - на друrиІ
день. Крім.тоrо звичаї колвдува,.в ,.акоz ріа

иі.МаІке скрізЬ по всіІ.Україні пер8Има

•.

хо

ДJІ'І'Ь .-і,.в
~онк коJІя,~tую,.ь без нічоrо 1 .-о ха
7И не аахоц,.ь,а з·уnиияю,.ьои n1д 'Іtіхиоv.Зва
чаІно бував ,.ак: черідка .ці,.еІ піцоц1'ь
.-о
вікна .І_rукасБжаrословіть-колядувати !
~ Ко.-ІІдуй,.е ! - відзивае,.ьс« rосподанJІ.
-А. ко~ ?

-

КОJІJІдуІте ААІІ дочки !
І ,~;руzиі ,ІІ',ТJІЧі rоJІОСВЗЦЗВ8НJІ7Ь! 110-

розиому пові,.рr:
·ОІ,в саду росла JІ~JІіІІ,
Х,.О Z :1:1 О&,ІІ;ИВ?ранна Марія!
Як садиJІа,7ак сади~,

Різні хві,.и розво.~tиJІа,
Панна ІІаріJІ.

..

ПраІааа .-о неr ма,.івка rr
В.рва,Маріе, квіtку_ .111.-er
ОІ,ие ,.... • ві DO'I'oa&,
Во z 'І'О 11011 JІеJІіІа.ка
f..авна ІІаРіа ••

- 11-

aoqa?KJ

~1 аов?ор~с?ься піонк .з
кі~ька
разів, і зв кожним разом добав~к•7•ок •о nрвІ

•ов "батечок ~~·,

"братичек", ''оео?рвqка•-воім

вона відмовила. Наре•ті nриІш.о'Іf "•~еньквІ"ІІ

і

вона

Aovy

каже:
"ОА, дам тобі всі .ІІИСТОЧКВt
Бо а то ~оя лепіІочка.
ПавІІа Марія"

•

Записано вtж Пиріr

.18

рі~, ЩО ПОХОДИ?Ь 3 Оо
Паутівка на Чортків.
ні.

Друrа коJІя,цка,

що також ві,цноси?ьса -АО Аі

вчини:

По

01,

ropi,

горі павоньки ХОАRТЬ,
,цаІ Боже, по гор\, ropi.

ОМ, ходять, ходять;.пір"ячка rуб~•~•·
ОА· даІt, Боже, пір"ачр rуб.ІІя?ь.
За ниuк Ішла гр~чнL~,паннк,
"Гречная панна, панна Ориов.

01,

хо,цит~, ходить, пір"ачка збир&е.
ОА дsА, Боже, ~ір"вчка збирав.
Пір"в збирав,
даІ, Боже,

01

в рукав окладав,
в рукав складав.

з рукава бере, на стоJІи кJІВ.це,

01

~~.

Боже,

на с~JІИ кла.це.

З столика бере, віночок в•не,
дай, Боже, віночок вині.

01

Віночок вине, на rолівку ~аде,

01 _A&tt, Боже, на ra..iaxy
01, а•пса CSJiнi вітри,

ко~~а,це.

Закео.в вінець на синвс море.

!ак ?ри риСS~к• рибу лов~••
даІ, Боае, рибу лов~•·

01

- 12 Рибу ловили,
оп даА,

HoJІte,

вінеuь зловиЛи,
вінець ~ловили.

ОЙ, що ж- нам бу .це таІt ~а nере йми,,

-ой дай, Боже, т~й за nе~йми.

Першому буде шовкова хуст~а,
ОА ~й, БоЖе, шовкова хустка.
Другому

буде

Ой дай,

Боже,

Третьому буде
Ой даІt1 Боже,

золотий перстень,

золотИй nерстень.
сама ОрисенькQ,
сама Орнсенька.

Заnисано від Баран Марії,
ходить з ЧортківЩини.

що по

Для ХЛОПЦЯ КОЛЯ' ДуЮТЬ:
Ой, на горі там. дзвін .жз вонит·ь
Дуже рано місяць dХ:о.цить.
То не м3.сяць, то Вас·ил ько
ПИше л~та до батейка.
Пода~; батеІку, срібло-злотu,
На церкву, на дім Бо~ий.
Батейко дав ·1 ttoмy не став,
На церкву, на дім Божий.

.,

Далі ~існл nовторяr.ться ::~ nочатJ<у і
Ва
силько :ніертавться до. "матеньки", до "братич
ка"·, •сес'І'роньки" і вони ке вистачають, ак на
реш'І'і він звертається до миленької ~:
•миленька дав 1 їй став,

.На церков~у., иа дім Боuй".

Заnисано ві.ц Госnодин
Софії з Чор'І'ківщин•·

ГосnоДиня виходить з хати, лаокаво
колядникам,

роздав

аа за воро'І'а.

через

ді'І'и

nодарунки і

дякує

nрqаадить їх

в~селою юрбо~ nеребігають

вулицю, бараХК&ю'І'ЬОR 8 nухкому СНіГу,

ось nеред:

і

HJDU1 маленька· убо&·а ха'І'инка. КолІІд
ники не минаютЬ'ї~. Вони зупиняються nеред їr

13 перекошеним віrсном,
дну

mоб r1ривітати кол11дкою

1:_.

бі

ВДОВИІІJО:

А чи вдома,вАома та бідная вдова?
Немає вдома
~ішла до Бога,
Бога блага?и ~ щастя прохати:

-

-

Ой ДаМ, Боже, два лани жита,

Два лани жита та й лан пшениці,

Лан пшениці на паляниц1,
А ще гречки на варенички.
Бувай з~орова, вдова,
З Ісусом Хрестом та з
Добрийдень!
І

?ак до nізнього

Святим Різдвом.

вечора лунають дитячі дз

вінки. голоси над засніженим, мрійним селом.~

На Вежикій Україні, крім дітей, на першиА
Аень Різдва колядують ше дорослі парубки. {Іаруб
КИ ХОДЯ?Ь З "Звіздою" Та З_дЗВОНИКО\Іо 11 3візду 11 рО

блять із .церев11но~ обичайки та т~ньких .цоще~

чок. Ро:аків "Звізда 11 оЗдоблюється р:.знокольоро
вІім папером та "срібними" й "золотими" о?річка

ми.-В середину ветаеляють рбразок народженнях~

1

рес?а
запалюють свічку.
"Звізду" nриладовуютr. на дерев"яній тичці

~
підчас колядування тримається перед образами. Дорослі колядники найчастіше колядують у пя
'1'ЬОХ. Один з них "береза"-ватаr і заспіR.vвач ·,
АРуrиt-Звіз.цоноша, третій-дзвонар,~ четвертий-мі
хоно•а, а nя?ий запасний; він мав допомагати мі
х:оноиі нести калачі або підміНЯТ;И- з віздоношу.
Такі кол.!Ідники ПідходІіть до хатИ R "береза"
ryкas

в

-

вікно.

Пане

господвре

блаrословіть

Іноді цього благословл~ння випро~уюrь пlсие

ю:

По цьому .цому, nn чеселаму,
Чи дозвалете колядувати.
Колядувати, дім звеселяти,
Дім звеселяти, діти збудити,
Хреста славити!

•

Проскмо.проскмо

r

озивае?ьси r.ocno~~.,

- 14 •і~~ияючк двері. УаіІщовши до хатк, х•опці охи
І&J)'!'Ь DІ&ПКJІ, С'І'аЮ'І'Ь.Перед .образами і Під ГОJІОО
В81 ~звоник моJІо~ечі груди rримну'І'Ь пісне~:

RK

Нова радість С'І'аJІа,
на не!,Н хвuа,
Звіа~а Rсна над Вертеnом увесь світ
Де Хрис'І'ос родився,там світ qроовятивсR,
І пастушкк з яrнRтком перед БожІІІІ ЦИТR'І'КОІІ
На КОJІіна припадають,царя-Боrа вихва•RD'І'•І
ОІ,ти царю,иа. царю,?и небесний вJІадарю,

ociRAa

ПОІІJІИ,Воае, •і'І'а многі цьом.v господарю,
Шоб і хжtб ро.цивси, щоб t скот nJІодиася,
Щоб цеМ паи-rосоодар нitfRM не ж,уривсR!

За цеІ nривіт і nобажакил коJrи.цники діста
ють ціJІоrо кLІача, ·а 1lfOдi ·усіх '(х запрошують
~о с'І'о~у і частують ик бажаних гостей.
Увечері,
уже стемніє, йдуть колRдува'І'к
І .цорос.Іі .цівча.та. Вони часять з собою· JІіХ'І'&р
у ВИГJІІІ.Ці MiCR·ЦR ~бО зірки о
РобJІИть JІїхтар з· різнокоJІьорового nаперу І
ЧіП.ІІЮ'І'ЬСВ МОТуЗОЧКОМ ДО КіНцЯ .ЦО~ГОЇ ТИЧКИ.
Одна з дівчат носить ту тичку на плечі."Мі
ояць", чи "Зірка" крутвтьсR н~ мотузці І вкб••
скуе р;Lзнобарвииwи вогниками~. з .цаJІека сповіІІ&

RK

ючк JІЩІІ'М про набJІuекня ·.цівіІа'І'-коля.цкиць.

ДівЧа'І'а в хату не заходять,
.саорі ·під вікном:

а співають

ка

01,

скааR та зозуJІенька,
Усі С&АИ обJІі?а..а,
А 8 ОАНОму 'І'& І не буваJІа,
А 8 'І'ім с~ 'І'рк теремн:
У пер•ому-красие сонце,
У ~руrому-исен місиць,
А в 'І'ретьоку дрібні зірки.
Ясен місяць-nан rоспо.цар,
Красне-соице-аоиа
Дрібні зіркк-Іоrо Аі'І'кк
ДобркІ вечір!

loro,

~окаті чоJІов1кк або заміані &інка на Ве~•·
кі І Укра~иі кo.nq•,.. n
хоцУь.

- 15 -

1 cora

В Захі~tньо-украі:нських
земJІJІх, кол~~:.цуІDоrь
р11і •юАи, а наАбі•ь•е чоловіки, що наJІежаоrь
церковного братсоrва.
Іно.~t1 оrоді ко.ІІІІдники заходяоrь до хаоrи А

~о

~ora

ІD'fЬ перед образами /Гуцульщина-КосмачІ, а в ~н8ИХ місщ~восоrя:х ко.11ядуюоrь під. вікном /Покутоrя: ,
Чороrків••иа/. Братчики співають, звичайно, коJІJІ

~· церковtrого,

в ..цеякому разі JІВНО релігійного

ІміС'І'У•

В ое•1 Космач /Гуцульщина/ сnівають:

Х. оІ,

-•....._
-"-"~"-

-"-•-•-"-"_,і_

-"-•-"-

-"-

-"--"-•-"-•-

-•:..
-•-•-"-"-"-"-"-•-

господар10, rо.сподаречку,
прийшли до оrебе раз в рік
раз

в

рік

в

гос'І'ину

в

гостику,

пов~ншуватх,

повіишуsа'І'и, щасоrя: бажаоrи.
Нова рада в нас сія з"а~иJІа,
Пречиста Діва сина nороди.11а.
Вона породиJІа,в я:с.аа положила,
в я:о.11а положила, сінцем прикри•а.
Причис'І'а Діаа ослони клала
ослони клаJІа, святих взива.11а.
ЗійшJІиси святі раду радиоrи

раду радити-собор суцоrи.
Ой, JIK 1 ДИ'l'ІІТИ, іМ"ІІЧКО ДR'rИ·

д,Uи б Іtо"у ім"JІ Івана /ім"JІ rооnодаря/
Пречисоrа Діва, JІК

10

учу•а,

Як oro учула, оrай· не вJІІОбИJІа,
і ввесь orolt собор покасуаа.а.
Пречисоrа ~іва осJІони к•~а,
Ос•они кJІаJІа, свJІтих взиаааа.
311&аИСJІ CBJІ'fi ра~ ради'І'.,
Раду радити-собор судиоrи,

01

ак, ~итя:ти, ім"ячко ~оrи,

А&'І'И Іому ім"а,

оІ,

сам Ісус лристос.

Пречисоrа Діва, я:к oro учу&&,
ввесь 'I'OW собор JtO себе Ім8••·
Іро~ невірнк-І Лрис'fа иукас.

fіре_чисоrа ;liea Аесь .Х.рис'І'& ді••·
Схоаа.а Іtого_у JІРУ пІІеницІD,

Ipo.~t невірниІ на ore не .~tбас,
На 'І'е не .цбас, Арис'І'а .,к&•·
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_. _
-"_.. _
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Же

olt,

-~-

-"-

-"-

-"-

-··-"-

·"-"-"-

-··-

Хриqта шука,-пшениці стинав
Усю пшеницю стив-Христа не знайшов.
Христа не зкаttшов і назад при~шов.
Пречиста ;;.іва десь Христа діла.
Схов~а м ~ого у високі гори
В високі г.ори п~д білиІt камінь,
Ірод невірни~ на те.не дбає,

Гори копав-камінь лупав,

Камінь лупає-Христа шукає.,
Усі гори скопав, кмінь злупав
Камінь злупав, \риста
знаІtшов,
Лриста не знайшов і назад при~шов.
Пречиста Ціва десь Христа д)ла,
Сховала його, ой, на небеса.
Ірод невірний о~, зажурився

!fe

•••

3аписано від Кушнірчука Семена
роки, rюход.ить з села Кос

43

меч на Гуцульшин~.

,

Як видно З наведених прикладів, колидки
.цо речі скажемо, і щедрівк~ далеко-не зав.ди
мають ре.цігі~ни!:t зміс.т. Переважають в них хлі
Ооробські мотиви і ~ біль~ьсти виступ~в там
не зима, а' весна.Це напе·вне тому, що колядки
та ше.~tрівки в"язалися колись з весниним Ново

річчим,

ике

впливом

християнського

починалос.ІІ

в- березні.
календари

Пізніше під
у~ес~

ново

річниІt оСІрЯд разом із пісними перенес.~но на
ЗМ:МОВИІt ЦИКЛЬ СВЯТ, ЩО ЗВJІЗ~Ні З ЗИ .. ОВИІІ ПО80
ротом сонця. Тому то колядки та щедрівки •• 1.

,

·тепер зrа.цують. оранку, посі в ировоіІ: пшениці
стережении саду-винограду. Jгадують весникий
дощ ~а "иаврочують" ·а,рожаІt "жи-rа, п•енІІц1
та
всик.оЗ: пашкиці".
Крім того, чима~е місце в ко~я.цках .та ще

дрівках за~Ють любовні мотиви з мето~
кЛикати"

в хату

вес~лл~:

"

на

ДаІt же ти, Боже, в городі зілляJ
В го~о.ці зіл~я, в домі,весілли.

/Зt.збірки Ф. Колеси/

~
Бі.Іьвtість коJІи..цок

17 та аtе.-рівок,

ato

ПОІІ~рекі

по· BCilt Україні, "свОЇМ ЗКіСТО\Іоt ПРИЗН&Ч8Ні . ОКре

ким О"QОбам в родині. Так, кап)).; в ко.аАКІІ, 110
їх сnіва~ть .цляjгоспо..царя, госпо..ци~і або їх

Al

тей.

ty

Навіть б-ільше, .в ко.Іядку відповідного з міс

вставJІяється ім" я rоспо.цар11,

господині,

·uo
;

ПЦ.R абО ді ВЧИНИ, t· ТОді КОЛЯДКа ВІіfГЛЯАаС ТаК
•о ніби вона складена спеціяльно для Ааної осо
би.
~осподар завжди виступав в колядці багатим,

nоважним і милуваним самим Богом.Госnо.циня приІ
ма• •едрі ..цnри ві.ц свого чоJІовіка, nряде '"ЗОJІО
ті нит~и або виmиває сорочку самому Цисареві.
Ларубок-JІицар, що стоїть на чолі .цру•ини І
гониться за ордою або визволяв з неволі чи
я
коІсь і'Иm.ої залежности милу, іноді са1е виз во.1я

.

СТЬС.ІІ З ЇЇ /милоІ/ ДОLІО,СОГО.ІОо

Дівчина-~асуня, чекає найкращих 1 наRбага
т•их гостей абощо.
КоJІ~дки та щедрівки я~ веJІичальні.nісні-це
наша r·арна тра.циці.ІІ, і ми не повинні .забувати

і:ї, .на:впаки-пJІекаймо їх .ІІК пам"R?КУ свог&·.Jtоб
рого минул~rо ,і
чаїв.

як красу сучасних народніх зви

•

•

•

За ~надень nіала ко

ляди нас~ае Щ.АРWІ Ве~ір
або сuто .ІІа.Іаикн. Це
.
Зав~ра вке no•••••~•o• Новий Рік.
· На ВелихіІ Укра~ві ~ на ГуЦJJіс5~~&ин1 в цеІ
вечір ще.-руІ)~Ь, eopaJra~•, 1 взаruі це
ч--...
сва~о різАв"аноrо ЦНКЖ».

.

На Пo.&1.t.t1 а З.хідиьо~ Укра~ніІ /Чор'Ікі ...... ; аово1м не зиа»Jь цього свата, на~оміс~•··щ.· ~
АРКІ Вечір" а ••.-ріахав там ві~ра.-лае~ьса. ае
ре~ АорА&ИКD, ~об~о ТОА1, ~к.у н~о ~rо.Іодна ку
~~·.
.

r.

-з

На іІа~ніttрJІІСІІІІНі "на м.uанки• печу~•

c..aza.,.

•" .11сом

n•po' ·

або з сиром і
гречані б.аа
~1.. На п1~1 Украrни-печу'rь буб.tкка сту.wьн1,,.8

K-.J•

у~.tЬІІкн1 rотуІ)ТЬ вареники, або JІК вони
~•1 аарать пироги".
Там, •• печу'І'ЬС.ІІ пироги, веч.1р аочннае~ьоа
а тоr~- що ба~ько "ховав~ьса" віА дітеІ.
Роби?ьса це так. Увечері госаодина аасві~
е

свічку перед образами,

обкурІ)8 .І&А&НОМ

..ту;

а потім с'І'ави~ь на сто.Іі ве.ІRІСу чёреп".ІІну -о

ку а п~рогамв. Батько сідае на поку~і 1, ПРИХ8
.tквшк rо.Іову, ніби ховавтьса за п•рогамн. •~•
кличе до хати дітеІ, 1
А де наші тато~

-

вони пи~аю~ьса її:

А хіба ж ви мене не бач•~~. діти? Озве~•
батько.
Ні, не бачимо. тату. Каауть ді'rи
То даІ, Боие, щоб ви 1t на то~ рік ~ак ме
не не бачи.Іи. Відповідав ба?ько, вст&І)ЧИ з-за

...

-

столу. Аалі він бере з миски ~мачніше печL-

- 19 '80 1 роз.-е Аіт~n~, аінці І бере собі. Всі X..u7•·
.!еаер, RK і на СвRт-Вечір, Аі'І'8 хо~т• •••-

рува~•· Змістом ••Арівкк майае ніч8М 88 в1Ар1а
НRІDтьса Від KOJІRAOK 1 Хіба JІИ•е 'І'JІМ 1 110 8 HU 118
М8888 pe~i~iiHRX КО'І'ИВіВ, а Ва'І'ОМ10'1'~8і~Ь88
~іборобських,·особ~иво бага'І'о nр•~•етьса у-.
г• 'І'В&РІІІSаІІ-"'І'ОВарові". Иапр.' наь.-.. н1а •е

·

Арівка:

~.~~;рик, •едрик, щедрівочка,
При.-е'І'іла ластівочка,
с,.~ вона щебета'І'в,
Госпо~а викжикатв.
"В.tди, ви~дк, госпеАарІD,
ПоАИвися на кошару,
В .тебе товар весь xo.poul,
Будев кати vірку rрошеІ.
!ам ОВ8ЧКИ ПОКОТКJІИСЬ.

_.:

'1'8ЛНЧКИ нарОДІІJІВОJ:о"· ~-

Або:

ІЦІtд'J,'ИЙ Вечір,

nане· господар-',
Стер,еав Боае ,
ТвогІt товару,

fвого товару

-

ВеJІвкого статку,
ІІолік Бога
За О'І'ца, за -.'l'lty.
А,обриІ вечір!

Біжьшісt1t ПQівок На.ц.циіпрянщиии звер'І'а
ютьси, до самого господаря 1 віщу10ть Іому наІ
кращиR госпо~арськиІ добробут.
~рім АітеІ, ходить щедрувати І дорослі па

рубки, ~е ~· •е просто •едрівкв, а ко~'І'ІDМОва
ниІ

весе~иR карнавал.

Один 1а хлопців одягається Малаккою, дру
гиІt ~сижем, треті:t "козою"-вивертав кожух, а
на ГОJІО'ІІУ ор,.11гав

опудаJІО коз.11чої

го.ио·ви

з

-.

pora

кк. Інwі х~опЦі одягаються за цигана, 'І'а циган
ку, що. .е.-у'І'Ь на JІ&НЦІDЗі "ведме.;"я". На Гуцу~ь-

- 20-

..._

UH1 ...

за "кн.Rз.ІІ" й "княrиню"-вбираютьс.R в·
с1~ьне уОр&ннs. Бува~ ще й так, ЩО .oд.RraюTЬCJt
"а.цоw" ,."zандарем",

&s;

навіть чортом.

Така група ~едрівників мав з собою скрип&·

а на~уЦl~ьщині й трембіт.Rра. Увесь ·цей МІ
ри•ва• 1.це селом• zартув, сп і вас весе~кх znсе

нь·~а Приграв на с~рипці.

Пі.ЦіАmовІІи lJ.iд вікно, ·"береза" ryкas..a.
Маланка заuер3ас, у

- Цаие ·господарю,
.
JDJC'l'i тЬ!

-'Просимо,. пррсимо!

.

Відпові.цають з

xa'fy

хати.

Yвittliroвn ДО хати' х:иопці 'посі<'k.ЦІОТЬ апки ,ст~
ИУ1'• п.осере.ц ха,.и,

об~иччsм до образів і співа

ІІ'І'Ь:

lle.iattкa ходиJ[а,
Васи.tька· во.ЦИJ[а:

"Бас~JІ:іку, ~itt 'J'а1'ку,

l!уст.~ мене в_ хатку,
Я жита'не жала,

Чистиft хрест держала. 'Зо.ІОТУІІ ,кадІІ.ІІЬНВЦІJ,
У руках тримала·.
Щедрий вечір,

J

·

добрий

вечір

Добрим J[JОдям на з.цоров"Jt!·

А .-ал1-приспівують до

"кози" під супровіж

оСІСрипки:

cipa.ro,ro.,ro

Го,rо,го коза.rо.rо,го
Ой, розходила~.~~. розвеселио~~ас.R,
По всьому дому, по весе.-ому.
Де

коза ходить,

1:ам zито родить,

де ~ бувас, там ви~Jt~ас.
де коза ногою, там ••то копою,
Де коза рогом, там ••то стоrом.
А в Бороиовипd ,усі хлопці С1'рі.tьц~.

Вс1'ре.11и ..и козу'! в правес. уако,

В прааес у8Ко·, в саме сер.це•ко.
Тут коза впuа,· не zива стаJІа,
А міхоноша бере дудочку;

На.цу~асьzи.u.- кdзf. о:Іtи ..а,

Tatt піш~а коза. та І стрібаючи
Та І гасаючи, своїх діток,

СІі.аа.

- 21 Та й шукаючи.
Далі починаються жарти,

веселі

"циганом", "ведмедем", ":«идом"
та звичаю ходити з "козо~"
напророчити дQбрІі~ урожай.
ної пісні:

"де коза рогом,

забави

з

тощо. Головна ме

полягає в тему, щоб
Це видно З наведе ~

там•:&и'!'о стогом".

На півдні України /Одещина/ і на Г,уц;,rльщи
ні/Космач/ співають ма~же ту саму щедрівку про
ІІІа.ланку та Василя;

..

мих СJІів,_ тобто
.к.и.

в

ріжкиця лише у

вимові окре

особливостих місценої

говір-

Подаємо цю щедрівку,/на жаль, не певністю/

записану від Кушнірqука Семена,
села Космач на Гуцульщині~

Olit,

на рі 'Щі,

9eqip

що походить з

на йордані•

Щедри~
на Малані,
Щедрий вечір, добрий ~ечір,
Добрим .11юдяv на сей вечір.
ОА, господе, г9сподечку

Пусти в хІіту Миланочку,

Миланочка

чисто

ходить,

·н.ічо -в хаті не пошкодить,
Як

поwкодить,

!сти зварить,

так

помиє,

та й накриє.

Васи.1ьчику, чичільчику,
Посію тя на городчику,

~а буду тя ш~нувати,
Тркчі надень поливати,
Тричі надень поливати

1 в неділю підскубати.
Маланочка в ~ніст~і брела,
На камені -ноги мила,
Тонкий фартух ~амочила.
Пові !t, ві тре -бу~несенький,
Висуши фартух

Повій,вітре,

тонесенький,

по д~бині,

ВИсушк фартух на дівчині.
Новій, вітре, то сІІк, то так,

-22-

. 11107811

фар'І'ух ак мак, ак мак.

Увечері .ІІ1вча'І'8 збир&ІD'І'ЬОІІ в окрему
•вt..-рав.иІІ'І'И" Ма.11анку.

JІк з·вичаІно,

.r.o

D'I'J

дівчат nриJІу1ааt1'ЬСІІ й

uo.a

ці, і усі вечір прово.І(.RТЬ за заruьноІD вечереа
'!'а весепми забаваМІІ.

В8ч-1р nочинавтЬса з тоrь, що дІ·вча'І'& воро

.:кать. Коzиа .цівчииа хоче вrа.цати своІD ".ІІО.ІіІ" ·:
· ось "На JІа.панки", ак і колись "На Андреа"- ворс
:JІ&'І'Ь•

Koada

JІанки",

,ІІівчии~ ще перед 'І'ИМ, ак пі'І'и

виймав

з n.иашхи rілочк,у ви•ні,

са.-и.иа сама "на Катерини"

/7

"Ra.ll

що ~

rру.цна/. Якщо

r1·

.иочка розви.иа або хоч розnукJІи на ніІ бр,уньк8.Іімииа цьоrо року виІ.це замtz, а ІІКІІІО ні, 'І'О

••
'

мав рік дівувати.

ІАучи "на МаJІанки", .ІІівчииа ,ІІороrоІD зупина

С'І'ЬОІІ бі~.R акоrо-небу.ць ПJІО'І'а і лічить к1JІьки111у,ІІ1еець","моJІО.ІІець",",уд1вець","моJІо.~tець","7.ІІ1
вець"
я~що на цьому скінчатьса кіJІки, 'I'Q
каzl"'І'ь, •о ,..іечииа за вдівц• з&.ІІіz виІt.це, а о
•а
моJІодець"·
за парубка.
На,ГуцуJІьщині дівчин~ зав"азу~ собі очі~
С'І'ИНКОІD І, навпомацки Ідучи nопід nлі'І', Об88ЦJ

, ••

-

8. рукаіаІ KOJI:8H Кі.ИОК 1 JІіЧИ'І'Ь ,ltO Д88 11 11'1'8.• Деа
'І'ИЙ Кі.ИОК nерев"«З,УІ б1JІОІD хуС'І'ИНКОІD• У ранці

вона ·вкхо.ІІИ'І'Ь диви'І'ио~ ІІКИІ с'!'овбець перев~а-.

...

.ха. Як•о r•рниІ, 'І'О ~за rapнoro заміж Dі.ІІе,_.
що кривий, rорба'!'иІ, 'І'ОІ чо.иовіка такоrо ма'І'и-

І на НеJІикіІ Україні, і на ГуцуJІьщин1 на
"Мk.иаики" дівча'!'& ro'l'yJDTЬ вареники з сиром.Гу
цуаки, крім заичаtиих "пироrів" ліпа.RТЬ •е ма

аенькі пиріzечки /варенички/, добре nеремаЩJ

ІD'І'Ь їх мас.иом,

розкJІадають ва прос'!'еJІено~ РУ•

нвк,у/ко.на .ІІіачаиа один вареник/ І •запро.,~•

пана Кацькоrо".
ко
иІ вареник,

..

І ось він; обереzи~ обн~»ЧИ
мбирае собі, н.-ІсмачніпІ
~

1

О'І'Ь• ЧиІ вареник кіт з"їсть,-'І'а Аівчина пер..

·ааміz

аіАе

•

·

'

- 23 Ва ~іп~~н•ині ще ки~~· вау~~~ •ере•
-~, CSir&ІWь по-під вікна с.rуха~и. іІк.О ао•7
ю'ь "1~"• ~о це знак, що дівqкна-піАе ааміа,
~КІІІО "с~А•", ~о .цівчкиа мас сиді~• ще. а .Іt1в
ках.

Крім цих ворожіиь,

A.re

~іJІьки
хочуть
счасні
•att на

с ще баrа~о іи.-х.

сьогодні під Новий Рік, воро.а~ь не

.цівча~а. Вороzать ще І ста:р~~і· .ІIU"R., 1110
зна~~, чи будуть па~~и достатні І сво
дощі цьоrо року та чи буде добрий
збіSЖ:Я:, садовину t:t r·ороАину.

ypo-

Щоб уга4ати, який місяц& мас бу?И до•овий,

·оспо.цар бере дваиа.цця~ь сухих пе.rюс~очок а
.tвбу.аі І розк.JJада.в їх на вікні. ·В ко.иу пеВІС
rочку, що мав ві~пові.цати одИому міс~цеаі в
році, К.Іаде t1,J\H8.KOBY Кі.JJЬКіС~Ь дрібІІО.Ї СО~И і

rак зажи.ас ~о ранку.
зійде сонце,

·

Ранком на Новий Рік, •к

господар от.rя.цав кожну пе.аюс~оч

<У І зауважує, в я~іІ пе.JJюс'І'очці сіJІЬ вo.aora
місяць мас бу~• дощовий; якщо сі.аь суха

rol

-

Іісяць посуІІ.ви.звІ.
Щоб угадати, акРІ мас

>оку,

бу~и

вроzаІ цьоrо

господар увечері п;.ц Новий Ріа ,~tесь на

·ороді або в са~ку розк.вадає

ватру з

одного

Іксгонебудь дерева.-дуба, ,берези, иаиці або бу
ка. Усе дерево мав бу~и однаково сухе. Ко.ав
вже за~ра розrориrьс~,rосподар виІмас а аоrию
хі.:~~ька ОАНаково почорніJІих вуr.rхнок і роакаа

дас .цесь на кам"иніІ п.rиті чи на sко.,сь ~а.аі

зі. Кожна т.ака вуrжиика ві.Цповідас 'OAНotq ,асо
мусь збіжжю чи угіАдІО-о.цкн вугжв~ на сад, ,цру
гвІ на город, третіІна п11еницю, че~вер~вІ.ва
жи~о і ~ак да.Іі•

~анком на НовиІ Рік rоспо~р приходвть і

дввwтьои на ті вуr.rиикв. Ко~ра а вих saoпe.ri
.ra-вa ~е буде вроааІ ц•оrо рок7, а ко~ра за.а•
~аси вуr.rвихою-~о погана ознака. В ночі пі.Іt

..

НоввІ Fік ворожки "збирають• фаи~астичне аі.ажа
Нечуй-В1~ер. Воно "рос~е" взимку, а.ае зр«ч1
жюди Іоrо не бача~ь, ~••• с.r1пі, боа ВечуІ-Ві
тер с~іп~м-"у вічі ке.~е".

•

•

•

Ранком, ~к,т~льки починав розвидиата
.цить "посівuьнвки". Посів&JІьник-це хло
~чик років 7-12. дівчатам посі·вати не- JІіІчить.
Зайшов-в хату,перший посівальник пі.цходитЬ_.цо
поку.тта, бере ".ці дуХа",, кладе
на столі 1t
~олотить рукою або па~ицею. Обмолотивши, наби
рас~в рукавичку пшениці, став пере.ц образами,
кидає жменими зерна на ·образи. І співас або ви
rукус реЧитативом. В .цеаких місцевостах стеnо

ttoro

во~ ча:стини Украї.ни І село На.цлак/, по•ирена

така посівальна п1снн:

А в nq.xi • 'nолі,
Сам Господь ходив,
Сам Госnод~ ходив,
Зерно розносив,
Зерно розносив,

~іва •ріа •

.U.іва_Маріа,
В Боrа nроси.11а:
"Уроди, Бо:ае,
ЖrІТО, ПШ8НJІЦІО •
ЖИто nшениц11,

Всяку паmницю!

Сію,

3

вію,

новим

посіваю,

роком

nоздравляю!

Бу.цьте здорові З Новим Роком
та з

ВасиJІеu
ДаІt_, Боже!
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9

середні~t частині УІ<раїнІJ

співають:

Сі~, вію, nосіваю,
:1 Новим РоІ<ом nозд[Іавляr?.
На шастя, на зд9ров"я,та на fіови!t Рік,
4об уродило краще, як торік,
:~ито, nшеници
1 вс.чка пашниця,
KoнonJLi" під сте.11ю на велику к,уде.ІІю.

Будьте здорові з Новим Роком та~з. Ааси-

лем.

~~.

Боже!

На Західньому Поділлі /Чортківщи:на./, сnіва
Ю'І'Ь:

Сійся, родися, '!СИТО, н:пениця.,
Усяка nашкиця.
На щастя, на здоров"я,
Та на Новий Рік
!f(об уродало краще, як торік.
Коноплі nід стелю·,
А лен по ко~іна,
Та щоб вас хрещених

,

·

ГоЛова не боліла.
Будьте

здорові з Новим Роком!

,;J,а.й,

Боже!

Ді 1'И господаря схоnлюютьс·я з ліжка і в од
ні~ сорочці бігають навколо nосівальника та ло
влять зерна, що, вдарившись об шкло образів,
відскакують від нього ~ мають падати на долів
ку. Уп1Jtмані зернини лічать і хваліІться матері,

що нупіймали багато щаст.ч".
Як уже
старша

всі nовставали

дочка

господаря-панна

черепяку uиску чистої
срібних монет

""

й nішли

1,

води,

вмиватися,

налила

у

велику

кинула тудИ кілька

вмиваючись,

по~епки

nриказуна

.ІІа:

як

D
ні

Лоб ·А була

гарна,

як

срібло,

і

здорова,

вода.

1

Вмившись тр•ч1, перехристилась мокрою руко_
втер.11ась новим рушником, що вперше сьогод
витягкула для цьвго із скрині.
До --всього в цef.t день nр:іглядаються, до всьо
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~о прво~~.оа, боа пер••І день року це-81••• .-.ень. Він маt харак'І'еризува'rк увесь нас '!'.упинІ рік.

Госпо,u.р •е

3

вечора 3аувuус, •ка-.

буде ніч. Ях•о и~ч про'!'и.Вовеrо Року ~она і
'I'JІD, то буде щас.аавиІ РіІС не JІІІІІе на жюдеtt

,

а І на хуАобу. Якщо сонце зіІде ~оне і ден~
аеое.анІ, '!'О І ріа на все буде.добрвtt, а оооО
.18~ Ііа ypoQI 01ЦОВИНІІо Як•о І !ніІ, ЩО рJІо
ИО вкривае всі дерева, то бу,це до.брий уро.аІ

на абі~.

Ji.A

Ріадва .цо Иово_г9 Року хату закі'І'Q_'І'•
на АВі по.иоІіинв. Ту частину с і тт а,. •о "від.
пороrу" 1 BBBOCJr'rЬ Ге'!'Ь 1 .а В~Д ПОJІОВВИВ .JS'I'B
до "поку'І'?.а"-збираю'І'ь 7досвіта на НовиІ Рік.
nотім віячнна~ь воро~а так, щоб моzна бу.ао
.аи11е переІ'І'в одніІ .аю.цині або ху,цобі, і :ак
ввсипають купк~ '1'8 сиі'l''І'JІ з соломою І запа.а~

..

ю'rь. Через

'І'ОІ

вогонь М&J)ТЬ перескочити:rосnо

дар,, rосподнн~, усі .ці'І'и, а qотіи·І.кожна ·~
вц~,

к.оза,

ІСорова.

Ус-і

'!'варини по черзі.

Це

да~ '!'ого,· щоб вое .анхо "на вогні зоо'!'а.оса"
•об у иаІбJ'І'НіІ
увіІt'І'Н ЧИО'І'ИИо
Оіном, що бу.ао пос'!'е~еие на с'І'олі під оо
русом, ранком ва НоввІ Рік пере.~>JІзую'І'ь

piJC

_

A8p8J&

в сацу,"щоСS нечис'І'Ь на .-.еревах не заво.-uаса"
ПервиІ.день Нового PoJІty провода'І'ь весuо.

Аесь п1А об~,ц охоАJІ'І'~с• родичі. ПрихоА«'rь .цо

с'І'арих ба'І'ьків одруzені.ді'rи або акиІ-небудь ~
8аоаь ск.ппав

гос'tеІ, кожен rіс'І'ь прwноси'І'Ь
~л•шку вана чи горі.аки і

3 собою палакицю І
••• , "ДвІ, ВО&е!".

.

А по обіді 3априr~'rь наtкращі коні в "ао

•ІІJІІС•" і

3

пісниІІІІ 'І'& ввrукамв У,цуть "на про

r1и". Вво7о~н1 коні не чу~ь піА

codo»

ніг

1

сани несутьо•, JІІС на. К.JІІІ.Іах, ·,.1.аьк11· оніr вв:х
рем роа.аі'!'аІ'rЬОJІ на-~і бохв

•

•

Д Р У Г ~~

С В Я Т

-

В Е Ч І Р

u.el

На Ве.І8к11 Україні в
день, вірніІІе ве
чір-"Го.Іодна кутя", ·або другиtt "Свя"r-Веч:і..р".
,Хак само, як і на перmиА "Свит-Вечір", готуютt
кут» та узвар, а.Іе вzе немае так багато страв,
ик бу.Іо вперше, боz ця кути вzе. "го.11о.цна".
Увесь день треба постити, а sвечері вечеряти з

•.

кутею та узваром
Крім того,~ цеІ веч1~ "про
ганяють кутю". ~вчата та хлопці вибігають на
ву.11ицю, б"ють паліч~им об тини, з.ціtьаають
о, скіх 1 грають у сніжки, борікаються і весе.Іо

ra.11a

та галас.11иво проводить увесь цеі вечір.
Пізно

ввечері

виносить із

хати т-ого

"діду

ха", .що вzе обмо.11очений пооівальником на НовиІ
Рік, розривають Іоrо і па.11ять на·виrон1 ado в
са~у, а потік дівчата збирають тоІ попі.ІІ·на
міІІок чи риднинку І·розсівають по rоррді "щоб
краще уроди.11и огірки".

· На Західньому Поділлі/Чортківщина/

z

-

це"ще

.цриІ вечір" з такою
самою вечерею, ик і на
СвитиІ-Вечір. Аже замість ко.11ядок ідуть ще.црів
ки, •о сво~к змісток та характером под1би1 до

напх щедрівок.._ на ''.!е..Іанки під "Нови І Рік"

•

Ранкок у церкві овити~ь воду. Ідучи на водос88
.тти, !юдв'несуть із собою посуд на воду, укв1т

-28 •аннІ сухими або nаперовими кві?ами. Їо?и не
моzна, аа поки не оооватять воду. Ко•• иаП"ю
?ьоя с_.чеиоі:

води,

то~і ~ише сі~• ~о сні

данна. По сні.цанні госпо~иня або
ка набирае

P'I'&PD

.(оч

в унсочку трохи борошна і на с,к

ченіІ во.ці заuішуе ріденьке ?істо. Них ма.юс
хрес?в на всіх чо?ирьох с?інах ха?и, в о~нп,
кnморі, в стайні та в ін88х прих1.-нних.
По?ім ба?ько-бере в мисочку оаачеиої

~·• кропа.о і кропи?ь усю родину, а --.о
rіс?ь,

-

то І гости,

примов~к»Чв:

во

8

ДаІ, Боже, і на ?оІ рік .цочекатиІ
~1 він іде кропв?и в сіни, ва по.цвір"а
І 88 хатою. Як1110
в rоспо.цара діти, то .цру

8

га віком .цитина бере

в руки спеціально ЦJІ

RІtoro спечені три пироги і хо.цвть олі.~tом за

б&7Іtком. ПерІІвІ nepirкyca8 в хаті, ,~tpyrиl

перед .ха?ою, а 7ре?іІ за хатою.
Пере~ вечерею господмна набвра4 по 2-З

•ожки з ІСОSНої'страви, приго?овленої на·вече

рю, боре вимі.у8 із ?іеї сумі.хи пече ма.ен•
к81 кораик. 3ого зберіrас?ьса увесь час на

о7о•і пі.ц хлібом. Ко.и· о?елитьса корова, ?О
:ій ~ть цеІ коржик, щоQ. відьма не М&JІа ~о
неї Jtiaкoro ·АОС?упу.
Увечері
завиАНа госnодиня ові?и?ь ~••
пу, "•об'кури иес•иса".
Ка протазі ці•ого дна не моzна вrо~ос
к~вкатв куреt, ~. ак поvе икась не 11.0бра го
сnодина і скаже:

·

••

•

!вої кури, _.ої· аttцк ,-7о

tt

"насправ.-;1"

всі кури .-;о неї нес7ис~ u1дуть.

Пере.-; вечерею знову на с?і~ пі~ ска?ерку
намо~ть ·сіна, ?руса?ь у хаті ..:о•1аку со•о
мою та на покуті став•кть ".-;ідуха". Зноау

..

батько вносить сніп немо•оченої а
ниц1 І
81К8УІІ
- В1кJІУю вас щаото, а.цоров"ІІІІ 8 ца .....

ра вечором, JІІОб а в •о'і'1 І ЗАОров"ї ц1оuта опрова.-и••
,м»уrп .цочека.u. ВіА

1

oora

-29 лі~, до с~а лі~,
вік".

l~ред ~им,

..

доки нам nан Біг назначить

ак оіс~и аке до вечері,

батько

"кличить"-с~ас на ко.аіна перед образами І мо
литьси Богу; разом із ним мо.аи~ьса і веа роди
на.

Помо.аив•ись, батько сідав до с~о.аоу 1 ~а 1
протуе всю родину до вечері. Ма~в поА&с ва}
стіл Сви~-Вечірню страву. Починав~ьса вечера,
ак звичаІно,

з куті.

В цей вечір дівчина,

заміж,

~о зби~втьса в~І~•

ворожить. Вона збирав вс1:,ложки зі C'fO

лу й внходи~ь із хати. С~ав ва nорозі й ~ричі
тарабан.ить ложками.

оа і 8слухав~ься

За кожним разом зупкнаєть

в оnокіІву ~ищу зимово~ ~очі.

Звідки до неї донесе~ьоя собаче
вона І заміж піде.

гавканна,~уАИ

В цеІ вечір звичайно вже по вечері хода~ь

•едрува~и. ~друють діти, а також і дорослі
парубки. д1~н щедрую~ь nід вікном, а парубки

хода~ь з "козою","ведмедем" або "звіздою". До
"кози" приспівую~ьа

Танцюй, козуню, танцюй, небого,
Дасть ~я госnодар пів золо~ого.

~АРівка також, ак і колядки,
оа самоку господареві,

або дівчині /панні/.

господині,

призначають
хлопцеві

діти під вікном господареві •едрують:
ОІ,чи с,чи нема пана господара вдома?
Нема його вдома, по~хав до Львова.
ЩедриІ вечір,БОJtИА вечір,по~хав до Львова.

Аереввю скупуе, ові~.аицю будув,
Щ.дриА вечір, Божий вечір, сві~лицю будус.
А в 'fil світлиці ~ри.о~о.аи- прес~о.аи•

Щ$др81 в1чір, Бо~А !ечір, ~ри сто.аи-прес~оли
На кожнім с~о.аику ~ри келехи отоать•
ЩедриІ вечір,БоавІ вечір, келихи с~оать.

-іО

-

З нpJIOro И.teD оа rоспоА&р заzива.

-~ ·н•1р,іоаІ и.,.ір,сам госnодар заа
8-~roro кеА•Z& ~.. Sozиl заживав.

вав•

Ще~риІ ве'fір,SовІіаечір;син БоzиІt заживав.

З t'pe'I'JtOro - Пресв~r'І'аІІ Аіаа.
Щ.~риІ вечір,SОzиІ aeqip, npecaи'l'aR Діва.
пр~о ..,... Аіва ао церкві хqди~,

18АР81. ••ч1р,Во8мІ вечір,по церкві ходи.а.
По церкві хоц.аа. Боrу СІІ wo.tи.ta,.
Ще.QUІІ веч1р,В.оаwІ вечір,_Sоrу оа мо.t•а··
Заnисано від Фар'І'у.ха О'І'ефа
на, ~о nоходи'І'ь з
Г"бн4Іи,Дое5ро•JІьс~tкоrо nові'І'у·иа
львівІСИні•

ce.ta

А&• X.tODЦif •еАР.JЮ'І'Ь:
Кооив Васи.tІ) ару nиеницІ).
ІрІІІ!І1.- коса ко.tо покоса, бр11иі.1а.
ПриІиоа до ньоrо ба'І'ен ько Іtoro
,Вриніаа коса ко.tо nокоса, брин1JІа.

•.

Іасв.tьм-qво, час ае додомоньку,
Враі.Іа. коса ко.rо nокоса, бриніла•

ОІ,іараз піду, наІ покіс .dltдy,

Вркніаа коса ко.tо покос•, ·бриніаа.
Покіс діІкоа додам,· не Іt•ов.
ІрКНі.rа коса ко.tо nокоса, бриніла.

••

Д..1 сnіваеtьсІІ,

І ".ІІа'І'інка".,

•о до ВасиJІька приІ8.1а

11 бра'І'очок",

"сес'І'ронька" і всім

він обіцІІв nокіс. діІ'І'R І додому пі'І'R аJІе всеz
не Ішов. Нареи'І'і nриходи~• до ньоrо "мхJІенака

•oro"

і він~~ ае пnо~в

1:

.

ni•oa,

Покіс діІшов І додому
Врні~а коса ко.1о аокоса,

брині.Іа.

3аІuІоав віА П.ріr Марії., ее
.В.,иівка на Чор'І'ків•н1.

.ro

Дороо.d. ·•PJdкa •".Q710'!'ь ~івча'І'ам. Груаа

'-81.
цопці·в п1uо.-в'І'ь n1.~t вікно '1'181 ха,.., А• '
·.а18чина, 1 ХІ ••друмь. Це санІQСа,•о ц діва

y'JU.t 1

8J.··парубкІІ ввк.авкu'І'ь

~• ХІ на цеІ рік весілля
8&8ТЬ Х&'І'у дівЧИНИ,

11к панн7 І пророІСJ

Як•о nарубкІІ пок~

'1'0 ЦВК С&КІІК ВІІІІв.аЯю'І'Ь АО

••Х поrорду, •о, безnеречRо 1 обрааав ХХ• А ~о
., в цеІ вечір кожна дівчина, •охвмлинв чека•
вікнок пісні:

.n1A

на .ае ді, на ;tор,р.ні.,

01,

ОвІІ'І'ять во113 'І'РИ янrо.аи.

~ордан ВОАУ розлввав,

Ворон-коні капувас.
Там М&рів бі.аь бі.аи.аа,
Р.ук"янес .аич~о квла~
Ао м1со~~цв rо·вори.аа:
~О., ~ісяце, кісвченьку,
Ові'І'и всно ~крниченьку,
Rеквс к•к да'І'и знати.

J:дь, -ба'fеньк7, бі.аь збкра'І'и".
Бв.'І'емько сі аі.цмQrас:
·• Я н,а піq, не nоїду,
В мене· сани не ск.аа.цеиl,
Ворон~коні~ не ко вані"

•

~нову повторюстьсв 'l'ez саме словаКІІJ
"Ой, на .аеді на 1ордані", і 'І'.д.
nанна Марія

звертавться до матері,. сес'І'рв

.бра'І'&- всі-відковляютьсJІ. lfарешті вена звеР
Т&8'І'•с• до миленькоГо

1

він

вzе не в1дмов.а•-

8'І'ьсв:-

Миленький сі не від~rав.
"А
піду, я nоїду.
В мене сани поск.аадані.

11

:Ворон-коні поковані,

Буде Христос на аордан1".

.

~ д9вrо .аJИ&ють в цей вечір пісні 'І'& .а

доаrо ·вороЖ&'І'ь д1..вча'І'а

..

•

•••••••••••.

.

І~рубоцьgа громада в ое~і
~ень uepe~ цвм .цнем на річці

-BIIBD»I

3

••

за тка

вирубус оао~оkку

JІЬОду 88JІИ1Сі Хр8С'І'JІ. nотім ЇХ Об.ІВВ&

7а

-

ють бур11кових квасом і вони набув&ІІТЬ гарного ро
zeвoro кольору. Забарвлені хреств с7аа.-~ть Н&А о
по.JІонкою
будують біла них кркzанвй прнот1.а, а

·1

з сосноввх або Rлинкових rілок.роб.ІІІ7Ь арку, на
зразок церковких "Царських вор11' 11 о
Ранхос
січн~; за старик С7И~ем, 3!tJIЧal+a
но бувас великий мороз. ~рева аокри7і іве•к.Пі~
ногами ріткічно скрвпи?.ь oнirt а пекуче ві~ коро

6-ro

ау пові7рІІ забивав 113х;. не .цас цхатв •

.di?py не

мае, 7ахо, жише .це-не-.це 'І'ріоне на дереві rі~оч
ха асо зава.аитьо11 оніrовиІ накеt.
Ранком в церкві ві.цбуваеться с.-уаба Вова, а
по закінченні JІ17урrії увесь наро.ц "хреонкм аохо
.цом" іде ка річку. nопере~ несу.ть хреста, а
за
ним короrвв, потім і.це хор,опіВ&J)ЧК
Госао.ц
кіА", за нкм-овІІщеник, поклав•• собі хрес7 на чо
~о,
наре87і-всІІ маоа нарОАУ•
~о річки ідуть уоі:старі, моJІо.ці і навіть .ці
ти. Коzен иас з собою пляшку_або глечик на воду;
хлопчика, крік глечика, несуть голубів, а миоJІвв

•r.iao

1,

~і-рушниці, за..а.цовані самим клеІ7ухо~. Парубив
Ідуть верхв на ~оних, а баrаті rооао.царі-оаиьки,

.. иаtхращі
Ra річці бі.аи

запріг

коні.
хрестів уаесь цеІ
пох1.ц зупи
нив.сJІ і став JІ& .1ьо.цу, великим чорним колом.І;(іо
~~~ не довгої ві.цправи, с•~•еник занурюе в оnо.аон
ху хрест, хор rолосио сnівас.

-

зз

-

Во Іор..-1 кре.-..,уІІСа, :1'обі Гоопо.u!

В цеІ мом•н~ уо1 мио~1вці ё~~іжа»ть з ру.
НІЩЬ, uоаці вкпуск&ІІть rожубів, і лоrорв а·ж17аІ

~х ціжа спожохана зrраа.

Боаа служба за~іичеиа. Вола осввчена. ~
пілхо~7ь ~о опожонкк, кожен набврас сввчено~
во~и І несе до~ому. Хжопці-вершники і rоспо~
рі-санками останніми набірають сввченої води
а потім напувають коні. Крім тоrо, кожен гоопо
~ар-поспішае икнайшвидше напоїти всю свою ху~о
бу евачекою водою:"щоб товар міцніший був".
Піов во~осваттв всі повертаються •о своїх
хат. В хаті 'В цеІ день все виглядає по-сввточ
ному: гарно застелений стіл, стінк оздоблені

,

рушниками, а за образом Божої Матері-сухі ва

,

свжькк, що мати влітку по стеблинці абирала
суuла пі~ с~ріхою, а тепер покжала за тнм об

разом, що ним її колись батьки на

a.DCS

благо

с.Іовлажи.

Поки мати приготує на о~іл обід, ба7ько
бере з-зе образів пучок сухих васи~ьків, умо
кає їх в евачену воА,у. і кропить образи, вcJD

хату, ко~ору, а потім іде ~о с"fаІні і кропить
ху~обу. ЗНову повертається ~о .хати, бере креІ
А.У і пи.е нeJD хрестw на образах, на саолоці,
на воіх ~аервх і навіть на більших річах. Те
аер він ciAQe аа ст1.1 і запрощуе вoJD ро~ину
odi»~•, -асі п"»ть потроху овачмої воц І по
чаІІU'І'ь обі.-а7в.
По обіАі ~івчата біrаІDть до річки умва&ІD7Ь
о• '1 7іІ ОПОЖОІІПі, де CBJI'I'BJIR ВОду,"ІІ&Об буТИ

·

,

••

к~"· А на rуцужь..иі хаоnці ··~~· ~о

річки

aiaqa7 "к~патиоа". ЗавчаІно, діача7а
)0808 aay77JI ПОМОЧ&718 і ТО ВЖ8 аааа&17ЬСВ, 110 ~ia•ua куаuаов а "Іор~аиоькіІ ао

,._ .18-

'~1" •.
.ае oJtL".ц 3rадатв, що ка Покутті та на Гуцу
цеІ ~еиь оаатJІ7ь, тріtцу, •о робит.
ОJІ, з суха каі~, пуоqкі-а калини, намиста, rар

,.._••1 •

-кої :х:уо'І'Кв, а аирху-о~на И.Іиха свічка /а це
~коаиіІ тріІц1-7ри свічки/. З ціе» "~ріІце»"

- 34 усі tАу?ь на "1ор..нь•

1

пі~ч~с О•ужби Божо~

аапа.. J)ють свічку, від •овищеного вогню". ПіСJІІІ
ві.цr:рави Служби Божої "тріІцю" гаСІІ?Ь в тій
оnолонці,

~е свитк .. ася

ВО4&.

Я.К бачІПІD, "Йор~ань", або "Водохрк~" це

чис?о хркст1JІ(нський звиv"І; він nрийшов ~о нас
на Україну разом із христіянст_вом і здобув со

бі поважне•місце серед традицій нашого каро~
Цим кінчається цикл•українських народніх
зв•ч~в Rіа~вІІнах Свят.

Дарунок Оттавського відділу

Канадського Товариства
Приятелів~країни
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