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Аннотация
Як готувалися до Свят-вечора і як зустрічали Різдво

Христове, як гуляли Масляну і як поводилися у Великий
піст, як святкували Великдень і які розваги припадали на
Івана Купала – про це йдеться у виданні, яке знайомить
з багатим і різноманітним світом народних звичаїв, за
якими жили українці з давних-давен до нашого часу.
Звичаї, що дісталися нам у спадщину від дідів-прадідів,
не втратили свого значення й сьогодні. Збагачені кращими
зразками народної творчості – обрядовими піснями,
віршами, легендами, – вони є найдорожчою скарбницею
духовної культури українського народу.
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Від автора

 
Ця книга написана вже тут, на чужині, але матеріяли

для неї я почав збирати в Україні з 1937-го року і про-
довжував робити це до початку 1943-го. Перебуваючи
з 1944 по 1948-й рік у Німеччині, я продовжував запи-
си фолкльорного та етнографічного матеріялу від лю-
дей, які разом зі мною перебували в таборах робітни-
ків зі Сходу і в таборах для переміщених осіб.

Беручися за опис українських народніх звичаїв, я
ставив перед собою завдання створити суцільний об-
раз народньо-календарних звичаїв протягом цілого
року. Для створення такого образу всіх записів та спо-
стережень було недостатньо, а тому я звертався і
до відповідної наукової літератури, перелік якої читач
знайде в кінці книги.

Вся моя праця про народньо-календарні звичаї роз-
поділена за порами року, а саме: І-ша частина – «Зи-
ма», ІІ-га – «Весна», ІІІ-тя – «Літо» і IV-та – «Осінь».

З нагоди виходу в «Українському Видавниц-
тві» (Мюнхен) перших двох частин «Звичаїв нашого
народу» я вважаю своїм приємним обов'язком з щи-
рою подякою згадати тут наших, нині вже покійних,
вельми авторитетних етнографів і фолкльористів –
проф. Л. Білецького та проф. З. Кузелю, які в свій час



 
 
 

переглянули текст цієї праці і дали цінні вказівки щодо
її поліпшення.

Щиро дякую і всім тим особам, що безкористовно
допомагали мені збирати фолкльорні та етнографічні
матеріяли вже тут, на еміграції. Сердечно дякую і тим,
хто спричинився до виходу цієї праці в світ.

Олекса ВОРОПАЙ.
2-го лютого 1958 року, Лондон.



 
 
 

 
Звичаї – скарб

українського народу
(Замість вступу)

 
Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціяльна

група має свої звичаї, що виробилися протягом ба-
гатьох століть і освячені віками.

Але звичаї – це не відокремлене явище в житті на-
роду, це – втілені в рухи і дію світовідчуття, світосприй-
мання та взаємини між окремими людьми. А ці взає-
мини і світовідчуття безпосередньо впливають на ду-
хову культуру даного народу, що в свою чергу впливає
на процес постання народньої творчости. Саме тому
народня творчість нерозривно зв'язана з звичаями на-
роду.

Звичаї народу – це ті прикмети, по яких розпізнаєть-
ся народ не тільки в сучасному, а і в його історичному
минулому.

Народні звичаї охоплюють усі ділянки громадсько-
го, родинного і суспільного життя. Звичаї – це ті непи-
сані закони, якими керуються в найменших щоденних
і найбільших всенаціональних справах. Звичаї, а та-
кож мова – це ті найміцніші елементи, що об'єднують
окремих людей в один народ, в одну націю. Звичаї,



 
 
 

як і мова, виробилися протягом усього довгого життя
і розвитку кожного народу.

В усіх народів світу існує повір'я, що той, хто забув
звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. Він
блукає по світі, як блудний син, і ніде не може знайти
собі притулку та пристановища, бо він загублений для
свого народу.

У нашого, українського народу існує повір'я, що від
тих батьків, які не дотримуються звичаїв, родяться
діти, що стають вовкулаками.

Вовкулака – це завжди понурий, завжди чимось
незадоволений чоловік; в день святого Юрія він пере-
кидається вовком, бігає разом з іншими звірами по лісі
і має лише опасок на своїй довгій кудлатій шиї; а в
день зимового Миколи він знову перекидається чоло-
віком. Вовкулака, бувши в людській постаті, до церкви
не ходить, з людьми не вітається і звичаїв людських
не знає.

Наш великий поет Тарас Шевченко, звертаючись до
України, як до матері, що вічно страждає, питається:

Чи ти рано до схід-сонця
Богу не молилась?
Чи ти діточок непевних
Звичаю не вчила!

Як бачимо з цих слів Шевченка, не вчити своїх дітей



 
 
 

звичаїв – це такий же великий гріх для матері, як і гріх
не молитися Богові.

Наша Україна велика. Українці розселені на ба-
гатьох сотнях кілометрів від Кубані по Сян і ще доне-
давна були розірвані різними державними кордонами.
Живе на Україні 45 мільйонів людности, які, на щастя,
мають більше звичаєвих особливостей спільних, ніж
різних.

Коли ми почнемо приглядатися, то побачимо, що
звичаї нашого народу на диво між собою близькі. Хто
його знає, чи не є саме ця близькість звичаїв тим це-
ментуючим матеріялом, що перемагає своєю міццю
всі інші сили, які працюють на руйнування єдности на-
шого народу.

Усна народна творчість також може служити кля-
сичним прикладом єдности між усіма українськими
землями. Ця спільність мови та звичаїв завжди була
тими вузлами, які зв'язували наш народ, коли він був
штучно поділений державними кордонами. Не випад-
ково в Україні існує повір'я, що духи всіх дітей – живих
і мертвих, забутих і без вісти пропалих – на Святий
Вечір злітаються до своїх матерів на таємну вечерю, і
ніякі віддалі, кордони, кам'яні мури і залізні брами цьо-
му перешкодити не можуть.

Як бачимо, звичаєвий обряд «Святої Вечері» сим-
волічно об'єднує всіх людей, що належать до одного



 
 
 

народу, однієї нації.
Ми, українці, нація дуже стара, і свою духову куль-

туру наші пращури почали творити далеко до христи-
янського періоду на Україні. Разом із християнством
Візантія принесла нам свою культуру, але саме свою
культуру, а не культуру взагалі. У нас на Україні вже
була національна культура, і Володимир Великий тіль-
ки додав християнську культуру до своєї рідної, бать-
ківської культури.

Зустріч Візантії з Україною – це не була зустріч бід-
ного з багатим; це була зустріч якщо не рівних, то
близьких потугою, але різних характером культур. Ще
й тепер ми маємо у своїх звичаях і народній усній твор-
чості ознаки зустрічі, поєднання староукраїнської, до-
християнської і християнської культур. Але ми до цьо-
го вже так звикли, що іноді не можемо розпізнати, де
кінчається в народніх звичаях староукраїнське і де по-
чинається християнське. Бо староукраїнські традиції
ввійшли у плоть і кров наших звичаїв, і тепер ми собі
не уявляємо Різдва без куті, Великодня – без писан-
ки. Святої Тройці – без клечання, навіть називаємо це
останнє свято «Зеленими Святами». Всі ми відзначає-
мо свято Купала, на «Введіння» закликаємо щастя на
майбутній рік, на «Катерини» кличемо долю, а на «Ан-
дрія» хто з нас не кусав калети1 і яка дівчина не воро-

1 Про «калету» див. далі



 
 
 

жила, чи вийде заміж цього року? Нарешті, діти, бав-
лячись весною, співають:

«А ми просо сіяли, сіяли,
Ой, дід-Ладо, сіяли, сіяли…»

Співають подібне і дівчата, ведучи хоровід:

«Ой, дід, дід і Ладо…»

Все це – наша дохристиянська культура, наша най-
старша традиція. Кутя – це символ урожаю, писанка –
це символ народження весняного сонця. Зеленим гіл-
лям наші предки охороняли своє житло від нечистих
духів, що прокидаються (так вони вірили) разом із вос-
кресінням природи, – від русалок, мавок, перелесни-
ків… Купало – це типове дохристиянське свято з усіма
староукраїнськими атрибутами. Ладо – це поганський
бог кохання і розмноження.

На час, у який ми тепер святкуємо Різдво Христо-
ве, колись, ще до християнства, на Україні припадало
свято зимового повороту сонця. Це був час ворожіння
на майбутній рік; а тому ми і тепер маємо в різдвяних
звичаях цілу низку дохристиянських елементів, що ма-
ли своїм призначенням накликати добрий урожай у
наступнім році, багатство і добробут у дім господаря,
щасливі лови для мисливця, весілля для дівчини та



 
 
 

щасливу мандрівку для парубка – дружинника князя
або й самого княжича. Всі стихійні сили природи уми-
ротворяються та закликаються, щоб не діяли на шко-
ду людям, і худобі.

Про все це співається в колядках, що були відомі
далеко ще до початку християнських часів на Україні.
Це виявляється і у звичаєвих обрядах, як ось: два-
надцять полін, дванадцять святвечерніх страв, закли-
кання на вечерю мороза, вовка, чорної бурі та злих
вітрів, дідух на покутті, сіно на столі.

Всі ці рухи, дії і слова, що на перший погляд не ма-
ють ніякого значення в житті людини, віють на серце
кожного з нас чаром рідної стихії і є для душі живущим
бальзамом, який сповнює її могутньою силою.



 
 
 

 
Зима

 
 

Введіння
 

Прийшла зима. Випав перший сніг, наступили мо-
рози і покрилися кригою ріки. В селі всі господарські
роботи закінчено. Господарі ховають реманент, лаго-
дять сани, їздять до млина та готуються до Різдвяних
свят…

Господині прядуть. Дівчата вишивають і щоранку
вмиваються «першим снігом» та витираються черво-
ною крайкою – «щоб були рожеві лиця». Парубки до-
помагають батькам, а у вільний час заважають дівча-
там вишивати.

Наближається період угадування на майбутній рік,
а разом із цим надходить і час старих традиційних
розваг сільської молоді – розваг, що сповнені чаром
первісної поезії нашого народу.

Староукраїнські звичаї, що колись були пов'язані з
початком нового року наших далеких предків, пізніше
перейшли до християнських свят. Одна частина з них
перейшла до сучасного Нового Року, а друга – до свя-
та введення в храм Пресвятої Богородиці (4-го груд-



 
 
 

ня за новим стилем). Це свято в народній термінології
звичайно називається Введіння.

Початок нового господарського року у введінських
повір'ях виступає досить виразно. Хто в цей день
вранці прийде першим до хати, той буде першим
«полазником» на новий господарський рік. За народ-
нім віруванням, перший полазник приносить до хати
щастя або невдачу.

Якщо першим до хати ввійде молодий гарний чоло-
вік, а до того ще і з грішми – добра ознака: ввесь рік у
хаті будуть усі здорові і будуть «вестися» гроші. Якщо
ж увійде до хати старий кволий чоловік, а до того ще
й бідний – погана ознака: і хворі в хаті будуть, і злид-
ні заведуться… А найгірше, як увійде до хати стара
жінка – «то вже добра не жди…» Тому старші та бід-
ніші люди колись стримувалися заходити до чужої ха-
ти в день Введіння – так само, як і на Різдво та Велик-
день. Недобрий знак, якщо в цей день хтось із сторон-
ніх приходить що-небудь позичати.

У східних районах України ще донедавна зберігався
дивний звичай серед «дівчат-чарівниць» святити воду
в ніч проти Введіння. Ось як розповідає про цей звичай
очевидець С. Г-ка:

«Був колись я на Курщині, там ще багато наших лю-
дей – цілі села українські. Там у мене товариш був…
«Ти знаєш, – каже він, – що в цю ніч наші дівки-чарів-



 
 
 

ниці будуть воду святити». «Та чого ж, – питаюся, –
вночі, що їм – дня мало?» – «То ж, – каже, – чари, а
чарувати тільки вночі можна, бо, коли сонце на небі,
чарівниці силу втрачають. Як хочеш, то ходім зо мною,
побачиш». Погодився я, і ми пішли… Отоді я бачив,
як там дівчата зійшлися на таке місце, де три води до-
купи зійшлися – три струмки зливалися в одне русло.
Набрали дівчата у глечик води, запалили два поліна, а
коли вогонь добре розгорівся, тримали їх над череп'я-
ною мискою і лляли воду так, щоб вона проходила по-
між двома вогнями. Щось вони там ще шепотіли, але
що саме – не чув…»2

Про таку «свячену» воду доводилося мені чути і
на Уманщині, і в інших місцевостях наддніпрянської
України. Говорилося, що така «свячена» вода годить-
ся на «привернення» парубка до дівки.

«…У нашому селі Псярівці3 були колись такі жінки,
що опівночі проти Введіння сідали голі на порозі сі-
нешних дверей і пряли «самосівні» коноплі, щоб пря-
диво пішло на руку…»

На Поділлі ранком на Введіння молодиці обсипали
колись своїх корів сім'ям4 та мастили маслом вим'я –

2 Записано від С. Г-ка у м. Вознесенськ у 1939 році. – О. В.
3 Село Псярівка на Уманщині. Оповідання записане від Марії С-к. – О.

В.
4 Насіння коноплі (Cannabis). – О. В.



 
 
 

«щоб давали багато молока». В селі Кордишівці5 об-
курювали корів пахучим зіллям, примовляючи закли-
нання, щоб ніхто не відібрав «живности». Варили з бо-
рошна густу киселицю і давали коровам – «щоб була
густа сметана».

У багатьох селах України ворожили по різних при-
кметах, який буде врожай в наступному році. Деякі з
прикмет оформилися в приповідки, як ось: «Скільки
на Введіння води, стільки на Юрія трави», «Як є на
Введіння вода, то буде в мисці молоко», «Як Введіння
мостить мости, а Микола забиває гвіздки, то люта зи-
ма буде».

Були відомі колись нашим селянам «житійськії»
правила, пов'язані з Введінням, – що можна і чого
не можна робити: «До Введіння можна копати лопа-
тою землю, а від Введіння до Благовіщення не можна,
бо земля спочиває і на літо сили набирається»; «Від
Введіння до Дев'ятого четверга6 не годиться бити бі-
лизну на воді праником, бо то шкодить ниві та приво-
дить уліті бурю на поля»; «Коноплі треба потерти до
Введіння, а той, хто їх тре по Введінні, накликає бурю
на поля, а на себе від людей зневагу».

«…Ще як я дівувала, – згадує Горпина С-ко, – то ми,
дівчата, так уже пильнували, щоб усі коноплі потерти

5 Вінниччина (Поділля). – О. В.
6 Дев'ятий четвер після Різдва Христового.



 
 
 

до Введіння; котра то і вночі терла, бо ж боялася. Ще б
пак! Це могло попсувати дівці славу і мати небажаний
вплив на весілля…»

На Слобожанщині селяни кажуть, що в цей день Бог
відпускає праведні душі подивитися на своє тіло: «Ду-
ша видить своє тіло, тому й Видіння».7

У різних місцевостях святкують це свято по-різному,
але скрізь спостерігається одна тенденція – накликати
багатство та добробут на майбутній рік.

За три дні по Введінні – день великомучениці Кате-
рини.

7 Це – один з численних прикладів народньої етимології. Введіння там
називають Видінням. – О. В.



 
 
 

 
«Катерини»

 
День великомучениці Катерини, чи, як звичайно це

свято в народі називається, «Катерини», є свято діво-
чої долі. Напередодні цього свята колись парубки по-
стили,8 щоб Бог послав їм добру жінку. В самий же
день свят, сьомого грудня, дівчата ворожать і заклика-
ють долю.

Ранком, до схід-сонця дівчина йде в садок і зрізує
гілочку вишні. В хаті дівчина ту гілочку ставить у пляш-
ку з водою і чекає свята Меланки. Якщо до «Меланки»
вишня розів'ється і зацвіте – добрий знак, бо й доля
дівоча цвісти буде. Засохне гілочка без цвіту – кепсь-
ка ознака.

В цьому випадку під «долею» дівчата розуміють
шлюб: є цвіт на гілочці – буде весілля, нема – восени
доведеться Покрову благати: «Свята мати, Покрівонь-
ка, покрий мою голівоньку».

Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять
спільну вечерю – борщ і кашу. Приходять хлопці, по-
чинаються розваги. Танцювати не можна, піст, але й
без танців весело – сміх, співи…

Опівночі, перед «півнями»,9 дівчата беруть горня з
8 Постували.
9 Тобто перед тим, як перші півні заспівають.



 
 
 

«вечерею», обгортають його новим рушником і йдуть
«закликати долю». Простують до воріт. Кожна з дівчат
вилазить по черзі на ворота, тримаючи в руках горня
з кашею та борщем, і тричі гукає:

– Доле, доле, йди до мене вечеряти!
Якщо в цей час заспіває півень, «доля обізвалася»;

якщо ж ні: «Доля оглухла, не чує мого голосу». Жу-
риться дівчина і проклинає долю: «Щоб ти зозулі не
чула, блуднице моя!»

Та це ще півлиха – не ціла біда, якщо доля оглухла.
Гірше, коли зірка з неба впаде. «Погасне доля!» – за-
лякано шепочуть дівчата.

У житті здебільшого буває так, що гарні жінки не за-
вжди мають «добру» долю. Цей мотив часто зустрі-
чається в народних піснях, оповіданнях і казках.

На Київщині біля Канева розповідають, що одного
разу посварилися між собою дві жінки – гарна і негар-
на. Негарна розсердилась і каже до гарної:

– Хоч я і погана, зате моя доля хороша, а ти ось
гарна, а зате твоя доля погана!

Умовились вони перевірити. Зварила кожна своїй
долі борщ і кашу, прийшли опівночі на перехресну
дорогу. «Погана» перша вийшла наперед, розв'язала
свої горщики, зверху поклала чисту ложку, відійшла
трохи від хреста і каже:

– Доле, доле, йди до мене вечеряти!



 
 
 

Сказала вона раз, сказала і вдруге. За третім разом
– приходить панич, та такий же хороший, такий гарний,
що й надивитися на нього не можна. Взяв він ложку,
попробував спершу борщу, а далі каші. Поклав ложку
зверху, загорнув у рушник гроші і не знати де подівся…

Погана жінка забрала горщики, взяла з рушника
гроші і каже до гарної:

– Ну, тепер ти клич свою долю вечеряти, як я кли-
кала!

Гарна жінка поставила свої відерні горщики, розв'я-
зала їх, відійшла від хреста і гукає:

– Доле, доле, йди до мене вечеряти!
Гукнула вона раз, гукнула й другий, а за третім ра-

зом як піднявся вітер, буря. Пісок несе, дерева гне та
ламає – таке робиться, що Господи!.. Коли глип – вихо-
дить доля гарної жінки: така ж погана!., обірвана, куд-
лата та ще й з хвостом. Виїла все з горщиків, попере-
вертала їх, побила і пішла собі геть.

Так виглядає доля жіноча. Чоловіча ж доля у на-
родніх оповіданнях зображена жінкою. Доля-жінка бу-
ває проворна або ледача – вона робітниця: працює на
свого власника.

Хоч «Катерини» – це свято жіночої долі, та все ж
при вечері хлопці люблять згадати і про свою долю.
Свирид Галушка розповідає таку казку:

«Було собі два брати: один бідний, а другий бага-



 
 
 

тий. Одного разу вийшов бідний брат на поле багатого
і бачить: ходить по полі якась жінка, збирає колоски і
кладе під копи. Він підійшов до тієї жінки і питається:

– Ти хто така?
– Я доля твого брата!
– А де ж моя доля?
– Он-о лежить під копою, спить!
– Що ж їй зробити, щоб і вона була така проворна,

як ти?
– Ось я тебе навчу, – каже доля багатого, – ти під-

крадься потихеньку, схопи її за коси і бий та приказуй:
«Оце тобі, лиха доле, лінощі! Оце тобі за те, що мене
вже злидні через тебе обсіли!»

Послухав бідний брат цієї ради і пішов ловити свою
долю. Підкрався, простягнув руку і хотів був схопити
за коси, а вона – верть! – та й втекла. Бігав бідний
за своєю долею, бігав – не піймав… Пішов бідувати
далі».

Цікаво, що у Франції свята Катерина вважається па-
тронесою старих дівчат. День св. Катерини французи
святкують 25-го грудня. Про це знаходимо замітку в
«Нью!орк Гералд Трібюн» за 27 лютого 1946 року:

«В цей день, ранком усі неодружені паризькі дівча-
та, старші від 25 років, одягають капелюшки, прикра-
шені жовтими й зеленими стрічками, що означають
надію на одруження, і виходять групами на вулицю.



 
 
 

Веселі «катеринетти», як звуть цих дівчат, гуляють по
вулицях, співають, розважаються, а в одній з церков
відправляється Служба Божа, і архієпископ паризь-
кий благословляє старих дівчат. Удень веселі процесії
несуть квіти до статуї св. Катерини, а ввечорі дівчата
розважаються на вулицях. В цей день старим дівчатам
дозволяється багато вільностей: за старою традицією
чоловіки можуть цілувати на вулиці дівчат у жовто-зе-
лених капелюшках; але ніхто не дивується, коли і «ка-
теринетти» охоче цілують хлопців.

Війна внесла обмеження в святкування дня св. Ка-
терини, і цей день був уперше широко відсвяткований
в 1946 році. «Катеринетти» навіть налякали англійсь-
ких вояків; американці швидше опанували ситуацію».



 
 
 

 
День Андрія Первозванного

 
День св. Андрія Первозванного припадає на 13

грудня. Стародавня християнська легенда каже, що
апостол Андрій Первозванний проповідував христи-
янство в самому Царгороді, на побережжях Чорного
моря та в околицях нашої столиці – Києва.

В староукраїнському літописі, що датується XIII
століттям, знаходимо такий переказ: «Андрій навчав у
Синопі. Коли прийшов до Корсуня, побачив, що з Кор-
суня близько до Дніпрового гирла. І пішов у Дніпро-
ве гирло. Відтіль поплив вгору Дніпром та принагід-
не прийшов і став під горами на його березі. Вставши
вранці, сказав до учеників, що були з ним: «Чи бачите
ці гори? На цих горах засяє ласка Божа і буде вели-
кий город, і Бог збудує багато церков». І вийшовши на
ці гори, поблагословив їх і поставив хрест, і, помолив-
шись Богові, зійшов із цієї гори, де опісля був Київ. І
поплив угору Дніпром…».10

Хоч Андрій Первозванний – християнський святий,
але в народній традиції звичаї і обряди в день цьо-
го святого мають стародавній, дохристиянський ха-
рактер: угадування майбутньої долі, заклинання, ри-
туальне кусання «калети».

10 Українські перекази. Зібрав М. Возняк. Львів, 1944, стор. 5.



 
 
 

З усього циклу осінніх традиційних свят день Андрія
Первозванного – найцікавіший. Від нього віє чарівною
староукраїнською стихією.

 
Дівчата ворожать

 
З давніх-давен у ніч під «Андрія» дівчата ворожать.

Може, не зовсім щиро, та все ж десь там, «глибиною
душі» дівчина вірить, що «Андрієва ніч» допоможе їй
пізнати свою долю – дізнатися, чи вийде вона заміж,
а чи доведеться знову дівувати цілий рік.

Ще звечора, як тільки дівчата зійдуться до хати во-
рожити, першим ділом вони печуть балабушки.

Балабушки – це невеличкі круглі тістечка з білого
борошна. Воду на ці тістечка дівчата носять із крини-
ці – не відром і не глечиком, а… ротом! Носять так,
щоб хлопці не бачили, бо як побачать – біда!.. «Ми,
бувало, – оповідає Свирид Галушка, – як побачимо,
що дівчата по воду пішли, – за ними і ну їх смішити:
один виверне кожуха і почне мекати по-козиному та
перед дівчатами вихилясом ходити, другий удає з се-
бе цигана, третій – жида… Таке виробляємо, що дів-
чата хоч-не-хоч, а розсміються і води в роті не втри-
мають. У нашому селі такі були хлопці напрасливі, що
біля кожної криниці поставлять варту і дівчатам – де
хоч бери води! Тоді дівчата просять хлопців:



 
 
 

– Ідіть собі геть, хлопці, ми води наберемо!
– А я, бувало, кажу: «Макітру вареників на стіл –

підемо!»
– Та вже будуть вареники – їжте, хоч лусніть, тільки

води дайте набрати!
Отак домовилися, хлопці йдуть до шинкаря по

горілку, а дівчата, набравши в рот води, йдуть до хати
місити тісто на балабушки.

Коли вже балабушки спечуться і вистигнуть, кож-
на з дівчат значить своє тістечко кольоровою ниткою
або папірцем. Потім вони розкладають їх рядочком на
долівці – звичайно на простеленому рушнику.

Як усе це зроблено, до хати впускають пса, що пе-
ред тим цілісінький день був узачині і не дістав ніякої
поживи. Голодний пес «вирішує долю». Він хапає ба-
лабушки одну за одною, боячись утратити смачну ве-
черю, а дівчата з притишеним диханням слідкують за
кожним найменшим рухом пса. Ще б пак! Чию бала-
бушку пес проковтне першою, та дівчина перша і за-
між вийде, а чию не зачепить, та сидітиме в дівках. Ін-
коли пес візьме балабушку і несе її десь у темний кут
– так і доля занесе дівчину в чужі краї, в далекі села.
Найгірше, якщо пес не з'їсть балабушку, а тільки над-
кусить її і покине…

Бігають ще дівчата попід вікна слухати.



 
 
 

«Оце підбіжить під вікно, – розповідає Марія,11 – до
тієї хати, де багато дітей, стане і слухає. А в хаті саме
розбешкетувалися діти. Мати свариться на них:

– Сядь, Івасю!
Дівчина сердито відбігає від вікна, бо почути «сядь»

значить, що вона сидітиме ще «в дівках» цілий рік.
Під вікном другої хати інша з дівчат почула, як гос-

подиня до свого чоловіка або сина сказала:
– Іди, Грицю, корові дай сіна!
Це добрий знак, бо сказане «іди» віщує весілля».
Інколи дівчата не тільки слухають, а й гукають під

вікном:
– Дядьку, де ключі?
Господар, що хоче пожартувати з дівчатами, відпо-

відає:
– У вівсі, щоб посивіли ви всі!
Але зараз же поспішає поправитися:
– Ні, ні, дівчата, у пшениці – щоб усі ви були моло-

диці!
– Дякуємо!
І весела дівоча юрба з сміхом та вереском вибігає

на вулицю…
Для дівчини мало знати, що вона вийде заміж; вона

ще хоче довідатися, чи буде в парі з своїм судженим.
Пізно ввечері, коли вже стемніє, дівчина набирає в пе-

11 Марія К-ць – жінка понад 60 років з села Громи на Уманщині. – О. В.



 
 
 

лену насіння коноплі, виходить за хату, сіє на снігу і
приспівує:

Андрію, Андрію,
Конопельку сію,
Спідницею волочу,
Заміж вийти хочу.12

Потім набирає жменю снігу там, де сіяла коноплі,
вносить до хати і, коли сніг розтане, лічить насіння:
якщо кожна зернина має пару – добре, якщо ні – по-
ганий знак.

Цікавиться дівчина ще й тим – хто буде її чоловік,
якої вдачі та якого фаху? Щоб це вгадати, вона поси-
пає на долівку трохи пшениці, наливає в мисочку води
і ставить люстерко. Коли все вже готове, впускає півня
і слідкує за ним: якщо півень нап'ється води – чоловік
буде п'яницею, клюне пшениці – господарем, а як гля-
не в люстерко – паничем і ледарем.

Бігають ще дівчата до річки, набирають намулу з
дна і приносять до хати. В хаті цей намул уважно роз-
глядається: якщо там є шматочок заліза чи цвях – чо-
ловік буде ковалем, тріска – теслею, скло – склярем,
шкіра – шевцем, пісок – мулярем, а якщо, крім землі,
немає нічого – хліборобом!

12 Записано в селі Вороновиця на Вінниччині від Докії М-ий, жінки
понад 50 років.



 
 
 

Цікаво ще знати, як буде зватися чоловік. Виходить
дівчина на вулицю і питається першого зустрічного чо-
ловіка:

– Дядьку, як вас звати?
Наші люди цьому не дивуються, бо ж кожний знає, в

чому річ.13 Почувши питання, прохожий дає відповідь,
наприклад: «Михайло!» Це значить, що майбутній чо-
ловік теж буде зватися Михайлом.

Дівчина хоче бодай у сні побачити, як же той Михай-
ло виглядатиме. Для цього є інше ворожіння: лягаючи
спати, дівчина скидає з себе крайку, робить з неї хрест
і кладе під голову, шепочучи такі слова:

Живу в Києві на горах,
Кладу хрест в головах;
З ким вінчатись, з ким заручатись,
З тим і за руки держатись.14

Якщо вночі їй присниться сон, що до неї підійшов
парубок, взяв за руку і повів до вінця, то це буде її суд-
жений.

13 Цей спосіб ворожіння дівчат поширений по всій Україні, не тільки
в селах, а й по містах. Мені не один раз доводилося спостерігати таке
ворожіння дівчат в ніч під «Андрія» або напередодні Нового Року в Одесі.
– О. В.

14 Записано в селі Кордишівці на Вінниччині від Галини С-к, молодиці
коло тридцяти років. – О. В.



 
 
 

А то ще так ворожать: беруть півня і курку, зв'язують
їх докупи хвостами і накривають решетом, щоб спер-
шу заспокоїлись. За якийсь час випускають їх з-під ре-
шета і дивляться: хто кого перетягне. Як півень пере-
тягне курку, то «чоловікове буде зверху», а як курка
півня, то жінка буде верховодити над чоловіком.

Отак наші дівчата «вгадують свою долю» в ніч під
Андрія Первозванного.

 
«Калета»

 
Ввечорі на «Андрія» сходяться вже разом – і хлопці,

і дівчата. Сходяться до просторої хати – щоб було де
розбігтися для кусання калети. З цього кусання калети
і починається «Андріївський вечір».

Калета – це великий корж із білого борошна. Печуть
калету дівчата – всі разом, скільки б їх не було – хоч
десять, двадцять… Кожна повинна взяти участь у го-
туванні калети. Місять тісто всі по черзі, починаючи від
найстаршої дівки і кінчаючи дівчуром років десяти або
й менше.

Тісто солодке, з медом. Зверху оздоблюють кале-
ту сухими вишнями чи родзинками – «щоб гарна бу-
ла». Печуть у печі і запікають так, щоб вгризти її бу-
ло трудно – на сухар. Посередині – дірка. В дірку всу-
вають червону стрічку і підвішують калету до сволока



 
 
 

посередині хати. Підвішують високо, щоб парубок міг
дістати зубами калету тільки тоді, як добре підстриб-
не. Крім того, один кінець стрічки (іноді звичайного мо-
тузка) довший і спущений донизу так, щоб можна було
за нього смикнути – тоді калета підстрибне вгору.

Біля калети стає вартовий – «Пан Калетинський».
Це повинен бути веселий, жартівливий парубок, «ду-
ша вечора». Він бере в руки квач, вмочений у масну
сажу, стає під калетою і запрошує гостя:

– Я, пан Калетинський, прошу пана Коцюбинського
калету кусати!

«Пан Коцюбинський» (ним може бути кожний учас-
ник гри) бере коцюбу поміж ноги, ніби сідає верхи на
коня, і їде калету кусати. Під'їде до вартового і каже:

– Добрий вечір, пане Калетинський!
– Доброго здоров'я, пане Коцюбинський! Куди їде-

те?
– Їду калету кусати!
– А я буду по писку писати!
– А я вкушу!
– А я впишу!
Ця суперечка проходить з жартами і сміхом. Зав-

дання пана Калетинського – розсмішити пана Коцю-
бинського. Існує правило, що Коцюбинський може ку-
сати калету тільки тоді, коли він «витримає» всі жарти
Калетинського і не посміхнеться. Це не так легко, бо



 
 
 

Калетинський сам сміється, розповідає веселі приго-
ди, може і співати, і танцювати – все, щоб тільки роз-
смішити гостя і, розуміється, все присутнє товарист-
во. Всі сміються, один тільки «гість» стоїть з коцюбою
в руках і намагається стримати сміх. Та якщо йому і
вдасться витримати всі жарти Калетинського, то і тоді
він калети не вкусить, бо ж тільки він підстрибне, Ка-
летинський смикає мотузок – і калета летить вгору.

Якщо ж Коцюбинський посміхнеться, то Калетинсь-
кий його по обличчі квачем мазне, і він уже мусить іти
геть: він програв своє право кусати калету. На його міс-
це стає інший учасник гри, новий «Коцюбинський», а
Калетинський звичайно не міняється протягом усього
вечора. Якщо трапиться добрий Калетинський, то за
весь вечір ніхто до калети не приступить. Ця весела
гра є основною «точкою» Андріївського вечора.

Кінчається тим, що калету здіймають зі сволока і ді-
лять поміж учасниками гри. Причому дівчатам порції
калети роздаються задурно, а хлопці платять гріш дів-
кам на стрічки за те, що калету місили.

Після цього всі сідають за стіл і починається вече-
ря… На вечерю може бути багато страв, але першими
на стіл подаються вареники з капустою, бо ж – піст.

Вечерю готують дівчата, а хлопці купують горілку –
«дівкам на могорич за те, що калета була солодка».

В час калетинської вечері дівчина наливає в блюд-



 
 
 

це вина, горілки або меду, розведеного водою, кладе
на дно перстень і примушує свого хлопця дістати той
перстень губами. Якщо дістане і носа не вмочить, то
ожениться і буде щасливий. Відбувається це ворожін-
ня під загальний веселий сміх.

 
Хлопці гуляють

 
В ніч під Андрія хлопці мають найбільші права –

єдина ніч у році, коли парубкам за бешкети люди ви-
бачають.

Якщо парубок сердитий на батька своєї дівчини (не
пускає дочку на цілу ніч гуляти або каже: «Не ходи з
ним, ледарем!»), то такого батька треба «провчити».
Парубок підмовляє хлопців, ставить могорич, і… хлоп-
ці гуляють!

Батьки дорослих дочок знають про це, самі ж колись
парубкували, але… «хлопців, як чорта, – не встере-
жеш!» І вранці: там віз на хаті, там ворота на річці пла-
вають, а в іншого господаря – він дуже вже дошкулив
парубкам – геть плота розібрали, і кілка не знайдеш.

«Гуляв і я, як був парубком, – каже Свирид Галуш-
ка. – Одного разу розсердився я на свого тестя (тоді
він ще тестем не був) і кажу хлопцям: «Відро горілки
ставлю, як старого Кудлая на добрий розум наведе-
те!» І навели… Довго згадував та все мене лаяв. «Ши-



 
 
 

беник ти, Свириде, – казав, – чи ж то годиться хазяйсь-
кому синові так бешкетувати!» Та нічого, помирилися, і
таке весілля справив, що тепер і в сні не присниться».

– Що ж ви йому зробили?
– Завдали клопоту старому: клуню розібрали! Сер-

дився, сварився, але… що зробиш? Парубоцьке пра-
во, на те й «Андрій»!

Як звичайно, на «Андрія» ніч темна. Хлопці, що не
кусали калети (дівчата їх не запросили), розсердили-
ся: «Ось ми їм…» Назносять мотуззя, налигачів і пе-
реснують вулицю, де мають проходити дівчата. Пе-
реснують, заплутають, а самі сховаються під тином і
чекають. Дівчата йдуть від «Андрія» гуртом; йдуть, ве-
село сміються, співають, – а тут хлопці як вискочать
десь з-під тину та як гукнуть: «Пу-гу, козак з лугу!» Дів-
чата – врозтіч… і заплутаються в тому мотуззі. Хлопці
їх розплутують, жартують… Весело було – скільки тих
жартів, сміху! Не те, що тепер: ідеш селом – і пес не
гавкне, і курка дороги не перебіжить…

А то ще було й так: парубки виводять нову вулицю.
Назносять околоту, старих тинів, воріт і таке набуду-
ють, що в темну ніч та ще напідпитку не розбереш, де
ти: вдома чи на десятій вулиці…»

Моя Килина, як була дівкою, ворожила: ключі виві-
шувала на стовпці під коморою і слухала, чи задзво-
нять. Як дзвенітимуть – заміж вийде. А мені треба



 
 
 

вкрасти ті ключі, щоб, як оженюся, моє зверху було.
Який я був спритний, але й вона не ликом шита: клю-
чі повісила, а сама в коморі сховалась і дзбан води в
руки взяла. Тільки я руку простягнув ключі красти, а
вона – хлюп – і вмила мене. Така була, хай їй легко
тикнеться, якщо жива ще».

Отак згадував Свирид Галушка «Андрія», згадував
та все казав: «Ех, минулося! Тепер пішов дрібний на-
род: ні співати, ні гуляти, ба навіть горілки випити – і
того добре не вміють!»



 
 
 

 
«Наума»

 
На другий день після Андрія Первозванного, 14-го

грудня, святкували колись пророка Наума.
Тиміш Степанович Піддубний, згадавши про своє

дитинство, розповідав мені таке: «В цей день наука в
школі на ум піде. Як був я ще малим хлопцем, шко-
лярем, батько встануть, бувало, в цей день рано, ще
сонце не сходило, і будять мене:

– Вставай, Тимоше, та йди до школи. Сьогодні На-
ума: хай тобі наука на ум піде! А далі пояснюють:

– Наум був чоловік мудрий. Дай, Боже, щоб і ти в
мене не дурний на світі ріс…

Відіславши сина до школи, батько йшов до церкви
і ставив свічку перед образом пророка Наума, промо-
вляючи: «Святому на пошану, а моєму синові на ро-
зум».

«В день святого Наума добре починати вчити дітей:
наука на ум піде».15

В ці дні вовки починають бігати зграями. Розженуть
їх перші постріли мисливців на «Йордані» під час во-
досвяття.

15 Н. Маркевич. «Обычаи…». Стор. 22.



 
 
 

 
«Варвари»

 
17-го грудня – день Варвари Великомучениці. На-

родна легенда, записана на Вінниччині, каже, що свя-
та Варвара Великомучениця була така мудра на ви-
шивання, що вишила ризи самому Ісусові Христові.
«Це ж вона нас вишивати навчила!»16

В день Великомучениці Варвари гріх прати, білити
і глину місити. «Можна тільки вишивати та нитки су-
кати…» Беручись до вишивання, колись дівчата хре-
стились і шептали: «Свята Варвара золотими нитками
Ісусові ризи шила і нас навчила».

«Варвари» – день повороту на весну. Приповідка
каже, що «Варвара ночі урвала, а дня приточила».

На другий день – преподобного Сави, а на третій
– Миколая. На Україні в цей час звичайно випадають
великі сніги, починаються «справжні» морози, замер-
зають ріки. З цього приводу в народніх приповідках го-
вориться: «Варвара снігом постелить, Сава загладить
хуртовиною, а Микола морозом придавить!» «Варва-
ра мосте, Сава гостре, а Миколай гвозде!» «Варвара
заварить, а Микола поставить кола!»

Всі ці три дні наші селяни колись варили кутю та
узвар – «щоб хліб родив та садовина рясніла!»

16 Записано в селі Вороновичі від Марфи Г-нь. – О. В.



 
 
 

 
«Миколая»

 
Це – веселе народне свято. Колись господарі вари-

ли пиво, скликали гостей: пили, гуляли, веселилися. А
по обіді, напідпитку запрягали найкращі коні в «козир-
ки» і з піснями та веселими вигуками їздили навколо
села – «бо ж треба знати, чи слизький сніг цього року
випав!»

Варити пиво на «Миколи» – звичай дуже старий.
В одній колядці це пивоварения представляється як
один з тих сакральних звичаїв, якими «держиться
світ»:

«Чому так нема, як було давно,
Як було давно, а з первовіку:
Святим Миколам пива не варять…»

Далі в колядці говориться, що все лихо, яке є тепер
поміж людьми, постало тому, що «Святим Миколам
пива не варять…» Мабуть з «пивом» на цей день в'я-
залися колись і музики. В одному народньому голосін-
ні з Буковини дочка, звертаючись до померлої матері,
каже:

Мамко моя, голубко моя,
Коли ж вас ся надіяти,



 
 
 

Чи на Різдво з колядками,
Чи на Великдень з писанками,
Чи на Николая з скрипниками?17

Хто перший прийде ранком до хати, той буде пер-
шим «полазником». На Поділлі «полазами» вважа-
ються чотири дні в році: Введіння, Миколая, Анни і Різ-
дво або Новий Рік – четвертий і останній «полаз».

«Зле, якщо в ті дні хто інший – не господар – пе-
рейде через подвір'я першим. Кожний господар встає
в цей день раніше, ніж звичайно, та йде дати худобі
їсти. Прийшовши до хліва, поздоровляє німину слова-
ми: «Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здо-
рова була та й я з тобою ще й з своєю жоною!»18

В народніх легендах та переказах святий Миколай
боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше
– на воді. Всі одеські рибалки в своїх куренях мали об-
раз святого Миколая. Виходячи в море на промисел,
рибалки брали з собою образ святого чудотворця.

На Харківщині записана така легенда про святого
Миколая: «Святий Микола-Чудотворець на небі не си-
дить, а тут, на землі, людям помагає. Не те, що Касян
– за панича убрався і до Бога пішов жалітися на лю-
дей: «Вони, – каже, – Миколу шанують, почитають, на

17 М. Грушевський. «Історія укр. літ.», ч. І. Київ – Львів, 1923. Стор. 124.
18 Записано в с. Яришево на Поділлі. – О. В.



 
 
 

його ім'я церкви будують, а мене й не згадують!»
Бог вислухав Касяна19 та й каже до янголів: «По-

кличте мені святого Миколу. Скажіть, щоб зараз прий-
шов!»

– Нема його на небі! – кажуть янголи.
– А де ж він?
– Пішов на Чорне море людей рятувати!
– Почекай, – каже Бог до Касяна, – Микола прийде,

тоді поговоримо!
За якийсь час Бог знову посилає янголів за святим

Миколою.
– Нема його, – кажуть янголи, – на землі людей від

пожежі рятує!
Втретє посилає Бог янголів за святим Миколою.
– Нема його, – кажуть янголи, – він кайдани розби-

ває, козаків з турецької неволі визволяє!
Аж за четвертим разом з'явився святий Микола пе-

ред Богом: в старій свиті, мотузком підперезаний, чо-
боти в болоті і руки в грязі.

– Де ти був? – спитав Бог, а святий Микола Йому
відповідає:

– Помагав мужикові воза з багна витягнути!
– Ось бач, – каже Бог до Касяна, – за що його люди

шанують? Він на небі не сидить, на землі діло робить,
а ти паном одягнувся і тут, на небі, кутки обтираєш.

19 Див. ч. II «Весна».



 
 
 

Іди геть від мене!.. Будуть тебе люди боятись, але не
будуть шанувати».20

З інших народніх оповідань виходить, що святий
Миколай-Чудотворець опікується не тільки людьми, а
й диким звіром.

«Один чоловік їхав лісом, і захопила його ніч. Мусів
ночувати. Випріг він воли, дав сіна. Коли дивиться:
недалечко від нього на пустирі звіряче збіговисько.
Злякався чоловік, ще б пак! Вовки, лисиці, зайці, вед-
меді., таке назбігалося – страх глянути! Сидить заєць
поруч з вовком і не боїться його. «Що за дивовижа», –
думає собі чоловік. А коли йому вже від серця відляг-
ло, він пильніше придивився і побачив: сидить поміж
тією звіриною святий Микола – старий сивий чоловік.
Сидить і щось тим звірам розказує, а вони слухають,
розвісивши вуха».21

В Галичині є така легенда: «Опівночі надходить св.
Николай з сивою бородою, і як свиснув, то всі звірі ся
злетіли. Він собі сів на престолі і так каже до медве-
дя: «Ти маєш завтра з'їсти Панькового вола; ти, лисе,
маєш у Доцьки всі кури поїсти; ти, дику, маєш знищити
побережнику кукурудзу». І так дальше, кожному звіро-
ві назначив, що має з'їсти. Вкінці звернувся до вовка і
каже: «А ти маєш нині досвіта з'їсти Процевого лисого

20 Записано від Тимоша С. з Охтирки на Харківщині. – О. В.
21 Записано в м. Умань від Михайла К-ць, – О. В.



 
 
 

коня, він пасе ся на сіножаті під лісом».
А той Проць, як говориться далі в легенді, чув наказ

св. Николая вовкові, але задумав обдурити вовка, а
тим самим і св. о. Николая. Він замастив болотом ко-
неві лисину. На другу ніч збіглися звірі до св. Николая
і «здають перед ним справу, що хто весь день робив.
Говорив медвідь, лис, дик і аж підходить вовк: «Я не
з'їв лисого коня, – каже вовк, – бо там його не було». –
«То з'їж самого Проця, – каже св. Николай, – бо він те-
бе обдурив!» Як се наш Проць учув, аж мало не злетів
з дерева…»22

В Галичині св. Микола роздає дітям подарунки.

22 В. Гнатюк. «Галицько-руські народні легенди», том 1, стор. 165.



 
 
 

 
Вечорниці

 
 

Організація вечорниць
 

Після «Миколая» в селах України вже кожного вечо-
ра збиралися колись вечорниці. Спочатку сходилися
дівчата, пізніше з'являлись і хлопці. В будні дні на ве-
чорницях дівчата, бувало, працюють: прядуть почин-
ки, шиють сорочки або вишивають рушники собі на
придане. Хлопці ж залицяються до дівчат, розповіда-
ють їм різну бувальщину та небилиці, співають пісень,
танцюють – заважають дівчатам працювати.

Вечорниці – це свого роду клюб сільської молоді в
Україні, де молоді люди зближаються, пізнають одне
одного і, як наслідок, одружуються.

Приміщення для вечорниць наймають, звичайно,
дівчата, вони ж і платять за нього. Здебільшого це бу-
ває хата самітньої вдовиці, «солдатки», або – це вже
в крайньому випадку – бездітного подружжя. За ха-
ту платилося печеним хлібом, пшоном, борошном, по-
лотном – але ніколи грішми. «Гроші, – говорили колись
наші селяни, – тільки шинкар бере!»

Звертаючись до господині хати, всі учасники вечор-
ниць величали її паніматкою. Обов'язком паніматки



 
 
 

було тримати лад на вечорницях. З цього приводу бу-
ла колись і приповідка: «Паніматка – як сова, а очі –
шулічині!»

Кожна частина села, а то й кожна вулиця мала свою
хату для вечорниць. Навіть на маленьких хуторах бу-
ло не менше, як дві хати для вечорниць, бо вважало-
ся, що ходити на ті самі вечорниці рідним братам чи
рідним сестрам не годиться.

На вечорниці збиралися тільки дівчата і хлопці, а
одружені чоловіки і заміжні жінки ніколи на вечорни-
ці не ходили. Звичайно збиралися дівчата ввечорі, як
тільки стемніє. Прийшовши до хати, дівчата бралися
за роботу і якийсь час працювали мовчки. Розмов бу-
ло мало, хіба що одним-двома словами перекинуть-
ся… Але ось у жвавіших терпець уривається: то одна,
то друга зиркне у вікно, гляне на двері, почне співати;
переб'є пісню розмовою, сміхом, а потім знову всі при-
тихнуть та ще енергійніше візьмуться за працю.

Хлопці з'являються на вечорниці завжди пізніше
дівчат. Підійшовши до хати, парубок, бувало, стукне
кулаком у вікно і гукає:

– Пу-гу, дівчата, до хати пустіть, бо з дороги збився!
Якщо дівчата пізнають по голосу або, заглянувши у

вікно, побачать, що це «свій», вони відчиняють двері.
Якщо ж «чужий» – до хати не впускають. Чужий пару-
бок мусить чекати надворі, поки прийдуть «свої» хлоп-



 
 
 

ці. Він може ввійти до хати тільки тоді, коли «свої»
хлопці йому дозволять.

Увійшовши до хати, парубок скидає шапку і вітаєть-
ся до присутніх:

– Добрий вечір всім у хаті!
Йому відповідають:
– Доброго здоров'я!
Але це в тому випадку, якщо дівчата вже не працю-

ють. Якщо ж парубок застав дівчат за роботою, то за-
мість привітання говорив:

– Боже, помагай!
Йому відповідали:
– Спасибі!
Якщо дівчата і хлопці йшли додому опівночі «з пер-

шими півнями», то це були вечорниці, якщо ж, бувало,
засиджувались аж до третіх півнів, то це були досвітки.

Коли зійдуться хлопці, то дівчатам, звичайно, уже
не до роботи. Починаються розмови про новини дня,
про головніші події в селі: «той помер, той оженився, а
той хату купив». Обговорюються найдивовижніші чут-
ки, яких у наших селах завжди було багато. «А ви знає-
те? У Кобилянці дівка померла. Понесли ховати, а во-
на прокинулась і каже: «Мамо, дайте води напитися!»
– «Е, що це! Ось у Потоках щось під греблею сидить і
людей лякає». Все це перемішане сміхом, дотепними
жартами і піснями.



 
 
 

Коли починався Великий Піст, вечорниці припиня-
лися – гріх. Вліті вечорниць не було, їх заміняла «ву-
лиця».

 
Небилиці

 
Саме тут, на вечорницях, виник і поширився особ-

ливий тип жартівливих народніх оповідань, що відо-
мий під назвою небилиці.

Цей тип оповідань мало досліджений. Більшість на-
ших фолкльористів навіть не записувала небилиць,
очевидно, вважаючи їх не вартими уваги. З українсь-
ких письменників і поетів, мабуть, тільки Степан Ру-
данський використав небилиці у своїй жартівливій по-
емі «Вір – не вір, а не кажи «брешеш».

Неувагу до небилиць з боку збирачів народньої
творчости я вважаю помилкою, бо зміст цих оповідань
далеко поважніший, ніж на перший погляд здається.

«…Слухайте, дівчата! Я вам розкажу, що колись зо
мною було, та тільки цур – не перебивати і «брешеш»
не казати, а то покину розказувати. Було це ще тоді, як
мого батька й на світі не було, а ми з дідом вдвох на
печі жили, та ще й добре жили, на комині хліб сіяли,
та було в нас п'ять курок дійних, сім півнів їжджалих.

От раз дід мені дав здоровенний гріш та й каже: «Пі-
ди на ярмарок та купи там кобилу та сокиру!» Поїхав



 
 
 

я на ярмарок, купив найбільшого оселедця та в'язку
бубликів: поснідав гарненько, а далі купив кобилу та
сокиру, ув'язав сокиру в тороки і поїхав собі додому.
Моя кобилка: трюх-трюх, а моя сокира: цюк-цюк, та й
відрубала кобилі ногу. А я, бач, був собі хлопець не
дурний. Зараз зліз з кобили, взяв сокиру, зрубав що
не на єсть вищу вербу та й прив'язав її кобилі замість
ноги. Сів ото я та й поїхав, їхав, їхав, і зачепилася
моя верба аж за самісіньке небо. Що тут його робити?
Поліз я по тій вербі, щоб – бач – її відчепити, та й ви-
ліз аж на небо. Дивлюсь, а там циган лопатою гроші
віє. Я поздоровкався з ним і пішов далі. Коли слухаю,
аж це: телень-телень!.. «Ну, – думаю собі, – оце чор-
ти станового несуть – достанеться мені». Під'їжджає
ближче, дивлюсь, аж сам його благородіє в короні, а
письмоводитель на пристяжці, а коні – бач – панами
в кареті сидять.

Іду дальше, дивлюсь: кум Стецько, що торік помер,
в казані сидить, а в тому казані смола кипить, а в Сте-
цька ще щось з носа сиплеться. Я його і питаю: «Чого
це ти, куме, сюди забрався?» – «Але тобі, – каже, –
чого?… Оце за те, що на тім світі табаку нюхав!» Я
скоріше – у кишеню, за ріжок, та як подую його з неба!..
«Хай тобі, – кажу, – біс, а то й мені те буде!»

Йшов я, йшов і дійшов аж до раю. А в раю річка сме-
тани тече, понад нею дерева ростуть, а на них все гре-



 
 
 

чані вареники, – та здорові! Попід тими деревами лю-
ди лежать, та все в білих сорочках, а чоботи добрим
дьогтем понамащувані, аж тече! От як тільки який їсти
захоче, зараз рота роззявить, а вареники з дерева та
в сметану, а тоді просто йому в рот. Я й кажу: «Чи не
можна, панібратці, і мені коло вас прилягти?» – «Е, –
кажуть, – ти ще не вмер, іди собі додому!» Ото я й пі-
шов назад.

Дійшов аж до того цигана, що гроші віє, дивлюсь:
нема моєї верби. Як же тепер з неба злізти? Випро-
сив я у цигана полови з грошей і давай з неї верьовку
плести. Сплів таку довгу, що як звісити, то аж до землі
дістане, і поліз по тій верьовці. Ліз, ліз, – уже до землі
осталося гін з двоє або й троє. Де не взялася чорто-
ва руда миша, перегризла мою верьовку. Я як полетів
та прямо в болото! Загруз, тільки одну голову видно.
Прилетіла дика качка, змостила на моїй голові гніздо і
нанесла яєць. Дивлюсь: іде вовчище та з довгим хво-
стякою, і став він яєчка їсти. Я як ухватюсь йому за
хвіст, як тюкну!.. Він рвонувся, одірвав хвіст і втік.

Стирчу я в болоті і горюю. Коли це приходить вед-
медяка та ще з більшим хвостякою, як був у вовка, і
теж став яєчка їсти. Я і йому – як ухоплюся за хвіст, як
тюкну, як свисну!.. Він як рвонеться, та й витяг мене з
болота, а то оце може б і досі там кис».23

23 Див.: П. В. Иванов. «Жизнь и повърья крестьянъ Купянскаго уъзда,



 
 
 

Від добродія Свирида Галушки я чув трохи інший
варіянт небилиці. Ось він: «…Виліз я на вербу, а вер-
ба висока. Ото я й почав далі лізти: ліз, ліз, та й аж на
небо виліз. Дивлюсь, а там циган лопатою гроші віє. Я
поздоровкався з ним і пішов далі своєю дорогою. Коли
слухаю, аж це: телень-телень… «Ну, – думаю собі, –
це чорти станового несуть, дасть він мені на горіхи!»
Під'їжджає ближче, дивлюсь, аж це сам благородіє в
короні: в шлеях не простих, а золотих, та ще й загнуз-
даний, мов жеребець. Письмоводитель на пристяжці
– кумедія!.. А коні, бач, панами в кареті сидять – пона-
дувалися, тільки очима лупають: чисте тобі панство!..
Я до них по-жереб'ячому заржав: це так, як «добрий
день» по-нашому, та й пішов собі далі…

Іду, дивлюсь: кум Грицько, що торік помер, в казані
сидить, а в тому казані смола кипить, – такий сморід
іде, аж у носі крутить!.. «Добрий день, – кажу, – куме,
як ви тут, не змерзли?» – «Ба ні, – каже, – тут тепло, як
на печі в гарячому просі!» – «А за що ж, – питаюся, –
вам кара така?» – «За те, – каже, – що в панів за ла-
нового був». «Хай йому біс, – думаю, – не піду більше
до панів служити, бо ще й мені те буде»…

Пішов далі, йду та йду… Дійшов до самісінького
раю, а в раю річка сметани тече: така густа сметана,
що аж сама до рота проситься. Над річкою – дере-

Харьковской губерній». Харьковъ, 1907.



 
 
 

ва, замість листя – гречані вареники: пухкі та свіжі, ні-
би тільки що з печі мати витягнули. Під тими дерева-
ми люди лежать, і, як тільки котрий їсти захоче – ро-
та роззявив, а вареник з дерева та в сметану – бовть!
Впірнув, перевернувся, а тоді прямісінько в рот; тільки
встигай жувати. «Ось, – думаю, – життя. Це, мабуть,
той сіцілізм,24 що про нього скубенти25 з міста говори-
ли». Вирішив і собі до них пристати. Підходжу до край-
нього – таке розпаслося, що й дихати йому важко, –
питаюся: «Чи не можна, пане-брате, і мені коло вас
тут прилягти?» А він – луп очима та й каже: «А ти хто
такий, твій батько чим займався?» – «Та звісно, – ка-
жу, – хлібороб». А він як визвіриться на мене: «Іди геть
звідси, тут самі нероби лежать!..»

 
«Полтавський соцький»

 
У близькому зв'язку з небилицями стоять цікаві –

теж жартівливі – народні пісні, що відомі під назвою
«Полтавський соцький». Таких пісень на Україні ко-
лись – не так давно – можна було почути багато, спі-
вали їх парубки на всіх вечорницях.

З'явилися ці пісні на Україні тоді, коли наші «грамо-

24 Так наші селяни вимовляли слово «соціалізм».
25 Студенти.



 
 
 

тії» пропагували ідею «раю на землі». Народ висмію-
вав їхні «ідеї» – і в небилицях, і в піснях.

Найпопулярніша пісня цього типу була: «Коли б
я був полтавський соцький». Як більшість народніх
творів, ця пісня має багато варіянтів. Майже кожний
повіт, а, може, й кожне село співали свого «Полтавсь-
кого соцького».

На жаль, ми не маємо багато записів цієї пісні. Ниж-
че друкуємо лише два варіянти, з яких перший запи-
саний в самій Полтаві, а другий, «південний» – у місті
Вознесенськ на Одещині.

 
І
 

Коли б я був полтавський соцький,
Багато б дечого зробив,
Зробив би так, щоби жилося
Всім людям добре, напримір:

Поставив би я скрізь дерева
З медових пряників самих,
І ніжки з холодцю, свинячі,
Щоб з часником росли на них.

Замість лози – росли б ковбаси,
А листя все було б – млинці,



 
 
 

Земля була б з самої каші
Та з добрих свіжих потрохів.

У Чорнім морі – запіканка,
Сивуха б у річках текла,
В Дунай би напустив слив'янки,
А дно зробив би я із скла.

Ставки б з сметаною стояли,
З лемішки з салом береги,
В ставках вареники б стирчали:
Товсті, гарячі і пухкі…

Усі криниці – з добрим квасом,
Та й на печі, щоб не ходить,
Щоб чоловік з похмілля часом
Міг до безтями його пить.

Одежі вже було б не треба,
Панам не треба кунтушів,
Ходили б, як святі по небі,
В одних сорочках, без штанів.

Усі жінки і молодиці
Знову дівчатами були б:
Тонкі, високі, блідолиці.
Погані в світі не жили б.

А ми б сиділи та гойдались,



 
 
 

Мов діти в люльці уночі,
Спокійно б раю дожидались,
Задерши ноги на печі…

Ну, годі!.. Треба б замовчати,
Щоб хто ще шиї не набив…
Коли б я був полтавський соцький,
Усе б дочиста це зробив.26

 
II
 

Коли б я був полтавський соцький,
Багато б дечого зробив:
Пампушки жирнії в сметані,
Плачинди27 б з кабаком я їв.

Насадив би всякої деревини,
З медових пряників самих,
А сливи падали би з неба,
Ніхто тоді не їв би їх.

У Чорнім морі – запіканка,

26 Записав М. Коломацький в Полтаві, імовірно в році 1940.
27 Плачинда – печений пиріг у вигляді коржа, начинений кабаком

(Cucurbita maxima). Плачинда – улюблена страва селян Південної
України, – імовірно, запозичення від сусідніх молдаван.



 
 
 

Дніпро давав би нам вино,
Дунай приносив би нам пиво,
Горілка де-не-де була б.

Криниці були б з добрим квасом,
Таким, щоб в носі закрутив,
Щоб чоловік з похмілля часом
Аж до упаду його пив.

Усі жінки і молодиці
Знову дівчатами були б:
Чорняві, гарні, круглолиці,
Неначе в полі ягідки.

Людям одежі тоді не треба,
Панам не треба кунтушів,
Ходили б, як святі по небі:
І без сорочки, й без штанів.

Коли б я був полтавський соцький,
Багато б дечого зробив…
Та прощавайте, добрі хлопці,
Щоб хто-будь шиї не набив.28

28 Записано в м. Вознесенськ у році 1939-му.



 
 
 

 
Гра в карти

 
Інколи (це вже в пізніші часи) хлопці грали на вечор-

ницях у карти; але це були, як сказав Свирид Галушка,
«чортзна-які хлопці на чортзна-яких вечорницях». Та
все ж таке траплялося.

Гра в карти колись на Україні вважалася «грішним
ділом», а тому народні оповідання про цю гру прийма-
ли вигляд легенд з релігійними мотивами, як ось:

«Юда зрадив Христа тому, що любив грати
в карти. Одного разу іде Юда пізно ввечорі
по вулиці, бачить крізь вікно: жиди сидять у
хаті і грають у карти. Юда зупинився, став та
й дивиться, а ті почали сперечатися, кричати,
лаятись… Помітивши стороннього чоловіка під
вікном, вибігли з хати, схопили його і почали
допитувати: хто він такий та чому дивиться у
вікно. А він і каже їм, що він Юда – ученик
Христа, а зупинився подивитися тому, що й сам
любить грати в карти. Жиди почули від Юди,
що він любить карти, то й догадалися, що він
любить і гроші, запропонували йому тридцять
серебраників, щоб видав їм Ісуса Христа. Юда
згодився, бо ж перед тим програв усі гроші і думав



 
 
 

відігратися тими серебраниками».29

Отже, як бачимо, і досвітки, і вечорниці – це тра-
диційна форма організації молоді в побутових умовах
українського села. Здавна відомо, що найкраща на-
родня музика, танці, народні пісні, перекази, легенди,
жартівливі оповідання, приповідки, прислів'я, загадки
та інші види народньої творчости великою мірою ви-
никали саме тут – на досвітках та вечорницях.

29 Записано в 1945 році від Ольги Д-ко, що походить із Харківщини.
Подібна легенда записана П. В. Івановим в 1907 році. Див. «Жизнь и
поверья крестьянъ Купянскаго уЪзда, Харьковской губерній».



 
 
 

 
Складчина

 
Крім звичайних вечорниць, була колись ще «склад-

чина». Складчина збиралася лише чотири рази на рік:
на третій день Різдвяних свят; Великдень і на заговіни
– перед Пилипівкою і Великим Постом.

Назва походить від того, що дівчата і хлопці «скла-
дались» і влаштовували спільну забаву з вечерею, му-
зикою і танцями.

Завдання дівчат було приготувати вечерю, а для
цього вони зносили до паніматки хто що мав: одна му-
ки на вареники, інша сиру, ще інша масла – всього,
чого треба.

Хлопці теж складалися, але вже не продуктами, а
грішми. На ті гроші вони купували вина або горілки, а
також солодощів для дівчат: цукерки, медяники, мар-
ципани. Крім того, хлопці ще наймали музикантів.

Інколи на складчини запрошувано хлопців з іншо-
го села або з інших «кутків» того самого села. Але чу-
жі дівчата не запрошувались ніколи. Запрошені хлоп-
ці брали участь у складчині як повноправні члени, і з
ними поводились чемно, гостинно: відступали їм пер-
ші місця за столом, дбали, щоб їх добре почастували,
шанували як бажаних гостей.

Ось як згадує Марія Ткачук різдвяну складчину на



 
 
 

Слобожанщині ще в часи свого дівування – років з пів-
сотні тому:

«Наступили Різдвяні святки. На третій день дівчата
ще з обіду зібралися до паніматки, де сходились ве-
чорниці, і – хто тісто місить на горішки та вареники, хто
качає, хто в печі розпалює, а хто побіг до крамниці за
різними приправами. Коли вже все готове було; прий-
шли хлопці і принесли з собою горілки. Щось вони між
собою пошепталися, і один побіг. За якийсь час при-
ходить і приводить музикантів.

Музиканти ввійшли до хати, привіталися, посідали
на лавці та й питаються: «Що ж вам заграти?» – «Грай-
те нам козачка!» – кажуть хлопці.

Музиканти заграли. Грали добре, хоч було їх тільки
троє: скрипка, бубон і дудка. Музиканти грали, а хлоп-
ці пішли танцювати. Перетанцювали хлопці та й по-
сідали збоку. Тоді ми, дівчата, попросили: «Заграйте
нам метелицю». Вони і нам заграли, ми перетанцюва-
ли, а тоді хлопці кажуть: «А тепер, дядьки, заграйте
нам «общої»!» Музиканти заграли «польку у два бо-
ки», і всі ми разом – і дівчата, і хлопці – пішли танцю-
вати. І так танцювали аж до вечора.

Увечорі, як світло засвітили, посідали за стіл. Кожна
дівка сіла з своїм парубком. Не сідали за стіл тільки
старша дівка – отаманша і старший парубок – отаман.

Отаман взяв пляшку і чарку в руки, а отаманша –



 
 
 

тарілку з горішками.30 Першу чарку отаман підніс ха-
зяїнові хати, а отаманша йому ж – жменю горішків.
Друга чарка – паніматці, потім – музикантам…

Коли вже всіх почастували, то поставили пляшку з
горілкою на стіл і подали вечерю: вареники, кури сма-
жені… та я вже й позабувала, що там ще було. Горіл-
ки випили тільки по дві чарки, щоб кожний пару мав.
Більше не пили, щоб не повпиватися. На закуску дів-
чата частували хлопців «вареною»,31 а хлопці дівчат
– цукерками.

Як все поїли і попили, старша дівка каже: «Не гні-
вайтесь, люди добрі, якщо комусь недогода була, бо
чим хата багата, тим і рада!» Всі вийшли з-за столу,
подякували старшій дівці за вечерю, а старшому па-
рубкові за горілку і пішли в клуню. А в клуні музиканти
ще трохи пограли, ми потанцювали та й розійшлися –
хто куди знав.

– А чого ж ви всі пішли в клуню танцювати?
– Бо в хаті було тісно, а надворі сніг ішов!»

30 «Горішками» на Слобожанщині називають солодке печиво, щось на
зразок медяників.

31 «Варену» варили з цукру, розведеного теплою водою з перцем.



 
 
 

 
Дівочі та парубочі громади

 
Колись на Україні існували по наших селах та дріб-

них містечках дівочі та парубочі громади. На чолі діво-
чої громади стояла старша дівка – «та, котра вела по-
рядок між дівчатами»; називали її отаманшею. На чолі
парубочої громади був старший парубок – отаман.

Отаман та отаманша були довіреними представни-
ками своїх громад, вони залагоджували сварки, вла-
штовували забави та мали вирішальний голос у прий-
нятті нових членів.

В обох громадах – дівочій і парубочій – були свої
харчові запаси і каси, які складалися з регулярних вне-
сків членів. Ці каси мали на меті служити релігійним
потребам і покривати видатки при організації тради-
ційних свят і розваг.

До парубочої громади приймали захожих хлопців з
інших сіл або молодняк («кашоїдів»), що, підрісши, за-
являв своє бажання парубкувати. Щоб прийняти ново-
го члена, треба було згоди всієї громади.

Процедура прийняття до парубочої громади «міс-
цями досі зветься «коронуванням» й імітує старе вса-
жаннє на коня, піднесеннє на князівство, на ватажків-
ство і т. под.»32

32 Михайло Грушевський. «Історія української літератури» ч. 1. Київ –



 
 
 

«Коронування» відбувалося так: кандидат у паруб-
ки з'являвся на збори громади, «відважував» кожно-
му членові низький поклін і давав обіцянку: «Горілку
пить, до дівчат ходить і всіх добрих парубочих звичаїв
дотримуватись!» Громада підхоплювала свого нового
члена на руки і кілька разів підкидала вгору, співаючи
хором:

Посіяли дівки льон…

Зв'язок цієї пісні з моментом «коронування», як ду-
має Михайло Грушевський, полягає в таких словах:

На конику удалець,
Що за диво удалець,
Наш Іван молодець!

Після цього ритуалу «коронований» ставив хлоп-
цям могорич: кварту горілки або барильце пива – це
вже, як громада вирішить. Після могоричу колишній
безвусий «кашоїд» набував усіх прав парубоцтва: він
міг запускати вуса, носити сиву шапку, заломивши її
«пиріжком», і, найголовніше, залицятися до дівчат і
відвідувати вечорниці.

Крім прав, парубоча громада мала ще й обов'язки

Львів, 1923. Стор. 218. В. Боржковский. «Парубоцтво какъ особая группа
въ малорусскомъ сельскомъ общества» «К. Стар.», 1887 VIII, стор. 767.



 
 
 

перед сільською громадою. Найголовніші з цих обо-
в'язків були такі: будувати гойдалку на Великдень, ко-
лядувати з «звіздою» на церкву під час Різдвяних свят
і вирубувати хрест на льоду для Водохрищі.

До дівочої громади приймали без особливих ри-
туалів і без могоричу, але з умовою, що кандидатка
вже вміє шити, прясти та вишивати. Таке вміння бу-
ло необхідне, бо ж на вечорницях бути без діла не го-
диться.

Обов'язками дівочої громади, крім організації ве-
чорниць і «вулиці»,33 були ще такі: квітчати церкву пе-
ред великими святами, впорядковувати самітні гробки
на цвинтарі перед поминанням мертвих і допомагати
працею старим та немічним у селі.

У багатьох селах Київщини, Чернігівщини та Пол-
тавщини дівочі і парубочі громади, хоч і в значно слаб-
шій формі, зберігались аж до 30-х років XX століття.

33 Дивись другу частину: «Весна».



 
 
 

 
Діти

 
Про звичаї наших дітей у «передколгоспній» Україні

можна було б написати багато цікавого, але це окре-
ма тема для дослідження не тільки етнографа, а й пе-
дагога. Та все ж, говорячи про звичаї народу, не мож-
на оминути й дітей. Ми обмежимося тут лише кілько-
ма спогадами старших людей про свої дитячі розваги
взимку.

«Дівчатка бавляться ляльками. Кожна лялька ко-
гось представляє: «Це мама, а це тітка Наталка, а
то бабуся». Про ляльок дбають, як дорослі про дітей:
«Ось ми наваримо вареників та будемо обідати». Ва-
реники ліпляться з м'якушки хліба. До ляльок дівчата
говорять: «Ми підемо в поле, а ви, діти, зоставайте-
ся вдома, та не пустуйте, будьте чемні». Або таке: «А
ми підемо в гості та вам гостинці принесемо». – Коли
мені було років вісім, мама вже привчали мене прясти
на веретено – щось таке грубе на мішки, на рядови-
ну. Мама, бувало, зроблять з якихось гірших конопель
мичку, настромлять на гребінь, і ми з сестрою сидимо
та крутимо веретеном.

Часом бігали на лід сковзатися – без «коньків» (ко-
взанів), а тільки чобітьми, їздили санками, найбільше
в свята, як були у нас гості – тоді нам цілий день мож-



 
 
 

на було їздити на санках…»34

«Я, бувши малим, – згадує Свирид Галушка,35 – лю-
бив сковзатися. Було, змерзну: руки – як буряк, чер-
воні, а не йду до хати грітися. Коли матері терпець уві-
рветься, то вийдуть на поріг і сваряться на мене: «Во-
рохобнику, ти, – йди до хати. Дивись, он-о вже «дядь-
ки» під носом блищать, а воно ще бігає!» Але, якщо
мати сваряться, то це нічого, ще можна сковзатися.
Коли ж уже батько вийде з хати і тільки скаже: «Сви-
риде!» – я все кидаю і біжу, бо то вже непереливки.

А як, бувало, сніг іде, то ми залазимо десь у повітку
і бавимося там у «тісної баби». Збереться хлопців з
десять, а один стане коло стовба, упреться руками і
ногами та й тисне всіх у куток, а всі тиснуть його до
стовба – ото й виходить «тісна баба».

– А в суботу, проти неділі, ми, хлопці, бувало, ви-
беремо серед озера місце, де чистий, гладенький лід,
прорубаємо ополонку і застромимо туди жердку. А як
мілко, то візьмемо такого довгого кілка, щоб дістав дна
та ще щоб можна було його забити в землю. Лиши-
мо це на ніч – воно замерзне. На другий день, у неді-
лю ранком, викотимо старе колесо, настромимо його
на той кілок. До колеса прив'яжемо ланцюгом довгу
жердку, а на другому кінці її причепимо санки. Навколо

34 Записано від Марії Д-ко з села Діхтярі на Полтавщині.
35 Запис зроблений в 1947 році. Ім'я і прізвище оповідача дещо змінені.



 
 
 

колеса посиплемо піском, щоб сковзько не було, а по-
тім закладаємо дрючки в спиці і вертимо колесо. Два-
три хлопці вертять колесо, а решта – дівчата і хлопці –
посідають на санки і їздять. Якщо лід чистий і рівний,
а жердка довга, то санки летять, як на крилах – аж дух
забиває!

– Як нападає багато снігу, то вибираємо, де най-
крутіша гора. В нашому селі була «Козацька гора».
Як є багато снігу, ми його розрівняємо, вигладимо де-
рев'яними лопатами, а тоді ще й водою зверху поллє-
мо, щоб аж льодом узявся. Ще й дошками приглади-
мо: гладенький мусить бути, як скло. Це все робиться
в суботу; а в неділю, коли мороз добре його стягне за
ніч, сковзаємось на санках-самотужках. Сідаємо вер-
хи, як на коня, а керуємо ногами.

– А як хто санок не має, то не дуже цим журиться,
бо можна і на крижині їздити. Оце, було, вирубаєш на
річці крижину, обрубаєш її – щоб довга була, як ночви.
Збоку дірку видовбаєш, щоб можна було мотузок при-
в'язати. Коли така крижина готова, то намостиш соло-
ми, вдвох посідаємо – летить крижина з гори ще кра-
ще, як санки!

– Була у нас ковганка. Ми з товаришем, було, піде-
мо на лід, вирубаємо круглу крижину, прорубаємо дір-
ку, просунемо лозину – це ковганка. Помостимо соло-
ми, щоб сидіти ліпше, і катаємось: один їде, а другий



 
 
 

везе. Покатаємося на озері і йдемо спускатися з гори.
Спускаємось, аж поки ковганку на розіб'ємо – тоді на
шматках їздимо. Оце сядеш на шматок крижини і їдеш,
посеред дороги крижина розіб'ється або вислизне –
їдеш на кожусі, гицаючи по льоду тим місцем, звідки
ноги ростуть.

– Як сніг випаде, то «воювалися» сніжками. Оце
йдемо з школи, вийдемо на «Карлашову леваду», і я,
було, кричу до хлопців: «Давайте воюватися сніжка-
ми!» – «Давай, – кажуть хлопці, – тільки вперед сніжки
зробимо!» Поділимось на два гурти, наробимо сніжок
і як почнемо ними битися – аж курява йде! А тоді збі-
жимось і борюкаємось на снігу. А мороз – аж тріщить!
Проте ми не чуємо його: у нас чуби мокрі.

– Як на озері ляже первольодок – прозорий, як скло,
ми ходили на озеро рибу глушити. Візьмемо довбеш-
ки і йдемо… Як вийдемо на лід, то розходимось – не
ходимо табуном, бо первольодок тоненький, гнучкий,
так і дивись – провалишся. Ходиш і дивишся, де риба
заворушиться в зіллі; тоді довбешкою – бух!., а вона
й перевернеться черевом догори. Сокиру з-за пояса
візьмеш, лід прорубаєш і рибу – за хвіст та в торбу.
Глушили тільки велику рибу, бо заради малої не варто
й льоду рубати».



 
 
 

 
Легенда про св. Спиридона

 
В день св. Спиридона36 сонце повертає на літо, а зи-

ма – на мороз. Починаючи з цього дня, селяни колись
різали птицю та кололи кабанів, готуючись до Різдвя-
них свят.

На Слобожанщині розповідали таку легенду:
«Був колись такий чоловік, що не боявся відьом,

називався Спиридон. Парубком був такий гарний, що
дівки так і бігали за ним. До нього горнулась одна дів-
ка: вона і так, і сяк, а він – ніяк!.. Одного разу він по-
сварився з нею, а вона була відьма і сказала: «Ось я
тебе цю ніч задушу!»

Настала ніч темна-претемна. Прийшла відьма ду-
шити Спиридона, а він не спав і почув, що вона кра-
деться до нього: в кішку обернулась і очима світить.
Тільки скочила кішка Спиридонові на груди, а він її –
за хвіст та об землю – бух! Убив і в рів закинув.

Ранком люди знайшли тіло відьми, поховали і хрест
поставили. А відьми, звісно, громадою живуть і одна
за одну заступаються. Як довідалися відьми про та-
ку подію, постановили розірвати Спиридона на шмат-
ки. Знову наступила ніч – ще темніша, як перша була.
Спиридон пішов на могилу, виліз на хрест і сів на ньо-

36 25-го грудня за новим стилем.



 
 
 

му, щоб відьма не встала з гробу.
Відьми зібралися, та що підуть до хати св. Спири-

дона, а його вдома нема – на хресті сидить. А відьми
на хресті не можуть побачити.

Що підуть відьми до могили: ходять кругом, ходять –
не бачать нічого! Коли це убита відьма прорекла: «Си-
дить на моєму хресті, і я не можу встати!» Як відьми те
почули, зразу догадалися, про кого річ. Почали раду
радити, як узяти до своїх рук св. Спиридона. От одна
і каже: «Полетімо до Києва, до київської відьми, вона
нам скаже, як його взяти!»

Полетіли… Прилітають назад, прилетіла з ними і
київська відьма.37 А та відьма мудра була: походи-
ла, подивилася, понюхала скрізь, та й каже: «Зберіть
зараз дванадцять недогарків свічок, спалимо хрест і
візьмемо св. Спиридона».

Відьми почали збирати недогарки. Назбирали два-
надцять недогарків, засвітили і почали палити хрест.
Палять ото вони та й палять той хрест, і скоро він уже
впаде на землю. Святий Спиридон бачить, що біда, та
й каже: «Господи, Боже мій, укороти ночі хоч трошки,
щоб хрест не перегорів до ранку, а то мені – смерть!»

Тільки він це сказав, а півні: «Ку-ку-ріку!» Відьми й

37 «Київські відьми знані всьому світові з того, що вони вміють штука-
рити». «Українські перекази». Зібрав М. Возняк. «Укр. В-во», Краків –
Львів, 1944. Стор. 44.



 
 
 

розлетілися на всі боки – хто куди встиг, а святий Спи-
ридон остався живий.

Ото Бог укоротив ночі для святого Спиридона, і так
воно навіки залишилося».38

38 Записано від Марії Прокопчук, жінки понад 50 років. Походить з Хар-
ківщини (назву села оповідачка назвати відмовилась). Подібна леген-
да є в книзі П. В. Іванова «Жизнь й повърья крестьянъ Купянскаго уъз-
да…». Харьковь, 1907.



 
 
 

 
Свят-вечір

 
Зима. Навколо біліють сніги. Мороз ніби пензлем

розмалював вікна. Дерева обсипані інеєм і обліплені
снігом. Нерухомі, білі, немов кришталеві, стоять вони,
як у казці; і сяють самоцвітами від першого променя
січневого сонця.

Ранок. Над кожною хатою стовпом в'ється дим. Ти-
хо. Здається, що село ще спить: на вулицях нема ніко-
го. Але в кожній хаті давно кипить робота…

 
Сьогодні особливий день

 
З давніх-давен у нас на Україні словом і ділом, сло-

весним твором і магічним актом, всією обстановою
люди створюють у цей день образ багатства, щастя,
миру і спокою у своєму домі.

Ще вдосвіта, як тільки день синім проблиском за-
глянув у хату крізь замерзлі шибки, господиня присту-
пила до праці.

Першою магічною дією було добування нового во-
гню. Господиня дістала з покуття кремінь і кресало, які
останні дванадцять день лежали під образами. Вона
перехрестилася тричі і, ставши обличчям до схід сон-
ця, викресала «новий огонь». Цим вогнем вона розпа-



 
 
 

лила в печі дванадцять полін, що їх припасала та су-
шила дванадцять днів останнього місяця.

Через кілька хвилин у печі вже палають сухі дрова;
на протилежній стіні кидається химерна тінь.

Господиня пов'язалася хусткою, засукала рукава і
заходилася готувати дванадцять свят-вечірніх страв:
наставила узвар, варить горох, квасолю, смажить ка-
пусту, рибу, ліпить вареники, готує бараболю, гриби,
кашу гречану з конопляним молоком, голубці з пшо-
ном, коржі з маком та кутю з товченої пшениці. В усьо-
му їй допомагають діти, а найбільше – старша дочка.

В цій багатій, але пісній вечері господиня представ-
ляє найголовніші плоди поля, городу і саду. Ніби дає
звіт новому рокові за своє багатство в минулому році.

В той час, коли господиня поралася біля печі, госпо-
дар напоїв худобу, підстелив свіжою соломою та дав
їй свіжого пахучого сіна. Потім він поодкидав сніг від
хати, розчистив стежки і уважно оглянув усе господар-
ство. Все живе і мертве, що є в господарстві, повин-
но зустріти урочисту хвилину Свят-Вечора на своєму
місці. Ніщо не може бути в цей вечір поза домом, у чу-
жих руках – позичене чи десь забуте.

Всі члени родини теж повинні бути вдома. «Боже со-
храни, – кажуть люди, – десь заночувати в цю ніч, ці-
лий рік будеш блукати по світі». Воронь, Боже, і сва-
ритися в цей день! Навпаки, добре помиритися з во-



 
 
 

рогами, щоб у новому році було мирно і в хаті, і по-
за хатою. Та не завжди господиня знає своїх ворогів,
а, щоб не помилитися чи когось не забути, вона заво-
рожує всіх разом. Для цього вона затикає клоччям усі
дірки в лавках та ослонах і заклинає:

«Не дірки затикаю, а роти моїм ворогам, щоб їх на-
пасті не зловили мене через увесь рік».

Та цього ще мало. Завзята господиня веде далі
свою боротьбу з ворогами, вона зав'язує ґудзі на мо-
тузці – стільки ґудзів, скільки має ворогів, а коли сіда-
тиме вечеряти, то покладе той мотузок під себе, при-
мовляючи:

«Щоб так мої вороги мовчали, як ці ґудзі мовчать!»
 

Щоб увесь рік жити багато…
 

І так у турботах проходить день. Сьогодні не сніда-
ють і обходяться без обіду. Хіба дітям, що не можуть
терпіти голоду, мати дозволить дещо з'їсти, та й то ли-
ше в обідній час.

Коли вже сонце схилиться до заходу, починається
готування домашнього вівтаря з найважливішого до-
машнього знаряддя і снопа жита – символа врожаю.
Господар вносить сніп жита – «дідуха». Переступаючи
поріг, він скидає шапку і вітається з господинею, ніби
вперше входить до хати:



 
 
 

– Дай, Боже, здоров'я!
– Помагай Біг, – відповідає господиня, – а що

несеш?
– Злато, щоб увесь рік ми жили багато! – говорить

господар, зупиняючись посеред хати. Тут він хрестить-
ся і, звертаючись до родини, віншує:

– Віншую вас із щастям, здоров'ям, з цим Святим
Вечором, щоб ви в щасті і здоров'ї ці свята провели
та других дочекались – від ста літ до ста літ, поки нам
Пан Біг назначить вік!

Повіншувавши, господар підносить «дідуха» високо
над столом і ставить на покутті під образами. Далі він
перев'язує «дідуха» залізним ланцюгом і кладе біля
нього ярмо, чепіги від плуга і хомут. Господиня добу-
ває із скрині нову білу скатерку і все це накриває.

 
Від злої сили…

 
Господар знову виходить з хати і вносить оберемок

соломи та сіна. Солому він розстеляє по долівці, а сі-
но ділить на дві нерівні частини. Меншу кладе на по-
кутній бік столу, а з більшої робить копичку під столом.
Зверху на копиці сіна ставить черепок з жевріючим во-
гником, де куриться ладан, наповнюючи хату святоч-
ними пахощами. Збоку коло сіна, під столом, господар
кладе ще «заліззя» – леміш від плуга, гистик без дер-



 
 
 

жака та сокиру. Діти по кілька разів торкаються тих ре-
чей босоніж, – «щоб ноги були тверді, як залізо».

В цей «таємничий» вечір магічними діями і «заліз-
зям» господарі захищають свою господу від «злої си-
ли», щоб позбутися її не тільки на цей вечір, а й на
весь господарський рік.

Господар і господиня з новоспеченим «святочним»
хлібом, медом та маком обходять двір, комори та об-
курують все це ладаном. Біля обори, де стоять коро-
ви, господиня густо посипає насінням дикого маку, –
«щоб відьми, його визбируючи, не могли приступити
до худоби». На закінчення цього обходу господар «за-
рубує» поріг, – «щоб звір не міг переступити». Йдучи
в обхід, жінка вбирає собі на голову чоловічу шапку, –
«щоб цілий рік ходити простоволосою».

У хаті господиня кладе під скатерку на чотири кути
столу по голівці часнику, – «щоб злу силу відігнати».

Свята, «багата» вечеря, виготовлена на «новім» ог-
ні з різнородних плодів землі, з дотриманням відповід-
них «законів», стає невичерпним джерелом магічної
сили: на утворення нового багатства в новім році, а
також на відвернення всякої супротивної сили. Майже
всі магічні акти виконує голова родини – господар, а
йому допомагають дружина, діти і навіть гість, якщо
такий у цей вечір нагодиться до хати.

На сіно, що намощене на покутньому кінці столу,



 
 
 

«невинна душа» (дитина до семи років) кладе три хлі-
би або калачі, грудку соли і ставить велику воскову
свічку. Мати виставляє полумиски з вечерею на стіл, а
на сіно, що на покутті біля «вівтаря», ставить горщик
з кутею та узваром.

Хоч діти вже дуже голодні, все ж вони не відважу-
ються просити у матері їсти – терплять і крізь вікно
пильно дивляться на небо: чи не зійшла вже вечірня
зоря, що має сповістити всім людям про велике чудо
– народження Сина Божого!



 
 
 

 
Свята вечеря

 
До хати входить батько і урочисто сповіщає родині,

що Святий Вечір уже почався, бо на небі засяла вечір-
ня зоря. Але перш ніж приступити до вечері, йому тре-
ба нагодувати худобу і «запросити гостей». Господар
бере миску, підходить до столу і набирає по кілька ло-
жок кожної страви. Господиня дає йому хлібину та чер-
пак з медом, а для пса окремо – окраєць хліба і грудку
овечого лою. Тримаючи в руках усі ці «дари», в кожусі,
але без шапки батько вийшов з хати. На порозі йо-
го зустрічає вірний приятель і добрий вартовий госпо-
дарства – кудлатий Сірко. Передчуваючи приємність,
він весело замахав хвостом і голосно загавкав. Госпо-
дар урочистим голосом говорить до нього:

– Це той хліб і вівці, що ти доглядав мені весь Бо-
жий рік. Як служитимеш вірно і в цьому році, то в на-
ступному Святому Вечорі ще більше візьмеш!

З цими словами він – не кидає, а кладе перед псом
хліб і лій, а сам іде до стайні. Сутеніє. Скрипить під
ногами сніг, мороз дошкульно щипає обличчя… Госпо-
дар відсунув примерзлі двері і ввійшов у стайню. Там
тепло, щедро підстелено соломою, а за драбинами су-
хе зелене сіно пахне луками. Корови й воли ліниво по-
вернули голови і тихим протяжним «Му-у-у!» привіта-



 
 
 

ли господаря. Коні тихо заржали, а вівці у своїй заго-
роді збилися докупи і, вижидаючи, дивляться на гос-
подаря. Господар поставив миску з вечерею на вікно,
а сам узяв у руки хліб і, підходячи до кожної тварини,
благословив її, тричі торкаючися хлібом до голови:

– Благословляю тебе цим святим хлібом і закликаю
на тебе добро, щоб ти звіря не боялася, грому не ля-
калася та щоб минали тебе чорні напасті!

Отак поблагословивши, він бере черпак із медом і
малює хрестик межи очима кожної тварини. Після цьо-
го в чисто вимите дерев'яне корито він сипле з миски
вечерю, кришить туди хліб, досипає борошна, солить
сіллю, все це добре перемішує дерев'яною кописткою
і розділяє поміж усіма тваринами, що є в господарстві.

Вдарити сьогодні будь-яку тварину – великий гріх!
У цю ніч, опівночі, всяка німина людською мовою роз-
мовлятиме з Богом. Бог запитає, як їй ведеться у гос-
подаря. Якщо господар не б'є її і добре годує, вона по-
хвалить його перед Богом, а коли б худоба голодна
була і заплакала, то нехай потім нарікає такий госпо-
дар сам на себе, якщо йому не поведеться з худобою
в наступному році.

Після цього господар, якщо має пасіку, відвідує бд-
жіл і дає їм сиги. Господиня тим часом відвідала курей,
качок, гусей і всіх їх нагодувала вареною пшеницею –
«кутею».



 
 
 

 
Морозе, морозе, іди до нас кутю їсти!

 
Повернувшись від худоби, господар знову набирає

в чисту миску по ложці всіх святвечірніх страв, звер-
ху ставить кухоль з медом та склянку з водою і кладе
калач, кілька горіхів і яблуко. Все це він тримає лівою
рукою, а праву озброїв бичем від ціпа; потім без шап-
ки виходить за поріг і стає під дверима. Господиня за-
мкнула за ним двері на засув, погасила світло і нака-
зала дітям сидіти тихо, не ворушитись. У хаті – напру-
жений настрій. Кожний відчуває, що там – за замкне-
ними дверима, надворі має відбутися щось таємниче.

Діти вірять, що батькові загрожує небезпека, що
він стоїть віч-на-віч із стихійними силами природи. До
нього може з'явитися «гість» в образі крижано-снігової
потвори, що тиняється в цю ніч по далеких степах, ве-
ликих лісах та страшних нетрях у супроводі цілої зграї
голодних вовків. Діти не один раз чули казку про ста-
рого лісника, що з внуком – малим бешкетником Сте-
паном – жив десь у Чорному лісі. На Свят-Вечір вий-
шов лісник «закликати гостей», а Степанкові наказав
сидіти тихо. Внук не послухався діда і вибіг із хати. Як
тільки він вибіг, – піднялася завірюха, завили вовки і
велетенський крижаний дідуган у сніговій кереї та ще
й зі сніговим мішком за плечима з'явився перед хатою



 
 
 

лісника. Він схопив неслухняного Степанка за чуприну
та – в мішок! «Оце, – каже, – буде вовкам на вечерю!»

Діти пам'ятають цю казку і бояться. Вони притули-
лися в темній хаті до матері і мовчки тремтять, чека-
ючи кінця страшної магічної дії, що там, за дверима,
виконує їхній батько.

Тим часом господар надворі з вечерею в руках та
бичем викручувався «за сонцем», вдивлявся у безк-
раю далечінь зоряного неба і тричі робленим басом
гукав:

– Морозе, морозе, йди до нас кутю їсти!
Він на мить зупинявся, ніби вслухався у спокійну ти-

шу зимної ночі, і знову гукав:
– Морозе, морозе, йди до нас на вечерю!
Після третього разу він сердито погрожував бичем,

примовляючи:
– Як не йдеш, то не йди і на жито-пшеницю, усяку

пашницю. Іди краще на моря, на ліси та на круті гори,
а нам шкоди не роби!

Потім господар запрошував сірого вовка:
– Іди і ти на кутю, сірий вовче, а як не йдеш, то не

бери у нас ні телят, ні ягнят, ані малих поросят!
Нарешті господар просив чорні бурі та злі вітри. Він

щосили гукав у безмежну далечінь нічної темряви, ні-
би справді хотів, щоб його почув цей, останній «гість»:

– Чорні бурі та злії вітри, приходьте до нас на Святу



 
 
 

Вечерю! А коли тепер не прийдете на дари Божі, на
страви ситі, на горілки палені, на все велике добро, на
яке ми вас просимо, то не приходьте до нас і вліті та
не робіть нам шкоди на ярині і на житі!

Після цих запросин батько повернувся до хати, не
оглядаючись, і щільно зачинив за собою двері. До кін-
ця вечері вже ніхто не повинен виходити з хати і двері
не можна відчиняти. «Хоч би там не знати що скоїло-
ся, а дверей, було, батько не відчинять», – згадує Сви-
рид Галушка.

 
Спільна вечеря всього роду

 
Свята Вечеря – це спільна вечеря всього роду. На-

віть мертві родичі і безвісти загинулі – всі мають у цей
вечір зібратися разом, щоб трапезувати цілим родом.

Живі, пам'ятаючи своїх мертвих родичів, ставили
для них кутю та узвар на вікнах, розкидали варений
біб по кутках, залишали немитими ложки та миски піс-
ля вечері, – «щоб душі могли їх лизати для поживи».
Сідаючи на стілець чи на лавку, продували місце, –
«щоб не привалити собою мертві душі», бо в цей вечір
«мертвих душ з'являється сила-силенна! І скрізь вони
є: на лавках, на вікнах, на столі та під столом…»

Господар запрошує всі мертві душі на Свят-Вечерю.
Він бере миску з кутею, ставить її на шматок полотна,



 
 
 

запалює свічку і ліпить її до миски. Все це він бере
обома руками і обходить тричі «за сонцем» навколо
столу. Потім ставить миску на стіл, а сам стає на колі-
на перед образами і молиться за померлі душі. Жінка
і діти наслідують приклад батька і всі разом моляться
вголос:

«Просимо Тебе, Боже, щоб і тих душ до вечері до-
пустив, що ми про них не знаємо; що в лісі заблуди-
лися, у водах утопилися, в темних нетрях задушили-
ся. Молимось Тобі, Боже, за тих, що ніхто про них не
знає, лягаючи і встаючи, і дорогою йдучи ніхто не зга-
дає. А вони, бідні душі, гірко в пеклі пробувають і цього
Святого Вечора чекають. Від нас у цей вечір молитви
йдуть і мертві душі спом'януть!»

Перехрестившися тричі, вся родина повторює за
батьком другу молитву – «за себе»:

«Господи, захисти худібку мою від звіра, а мене
грішного (ім'я рек) від віри поганої та від безвір'я – на
росах, на водах та на тяжких переходах. Дякуємо Бо-
гові Святому, що поміг нам дочекатися у мирі і спокої
цих Божих свят. Та поможи, Боже, їх у радості відпра-
вити і від цих за рік других дочекатись. Амінь».

Після молитви господар знову бере в руки миску з
кутею з полотном та свічкою і передає її господині, ка-
жучи:

«Ми всі, з усього щирого серця і з Божої волі, кличе-



 
 
 

мо праведні і грішні душі на Святу Вечерю, даємо їм
усе, що маємо, щоб вони на тім світі вечеряли, як ми
тут. Ми дбаємо і за ті померші душі, що на світі погиб-
ли і порятунку не мали. Нехай Бог прийме для них цю
нашу вечерю. Я їх стільки запрошую і закликаю на цю
тайну вечерю, скільки у цім полотні є дірочок та скіль-
ки зернин у солодкій куті Божій. Амінь».

Господиня бере з рук господаря миску, ставить на
стіл, і родина починає вечеряти. Спочатку їдять кутю,
а потім – голубці, вареники, смажену рибу, капусту –
все, що готувалось, а запивають узваром.

Буває так, що господарі вже поважні люди і їхні діти
розбрелися по світі або повмирали, а вони на старі
літа лишилися самітними. Осиротіла мати, сідаючи за
Святу Вечерю, згадує сина такими словами:

«Сину мій, синочку Свириде, хто сказав би, що ти
вже цього Свят-Вечора не будеш з нами вечеряти, а
будеш по світі блукати. Тут твоє місце порожнє стоїть,
тут і твоя ложечка лежить – тебе дожидає!»

Нелегко такій матері стримати сльози…
Якщо на цей час трапиться сторонній чоловік, йо-

го теж запрошують до столу. Гість на Святій Вечері,
за віруванням наших предків, приносив щастя в дім. У
селі Млієво на Київщині існує переказ про те, як неві-
домий чоловік, що збився з дороги, потрапив на Свя-
ту Вечерю до великої бідної родини. Хоч як було тіс-



 
 
 

но біля столу, все ж сім'я якось викраяла місце по-
дорожньому. На другий день ранком, коли подорож-
ній уже мав знову вийти на шлях, він показав тій бід-
ній, але гостинній родині, де закопано дорогоцінний
скарб. І з бідної великої родини зробилися багатії на
всю Гетьманщину.

Під час вечері виходити з-за столу не годиться, роз-
мовляти багато – теж не добре. Першу ложку куті гос-
подар підкидає до стелі, – «щоб так ягнята стрибали,
як ця пшениця скаче від землі до стелі!» Другу ложку
куті підкидає, – «щоб телята рикали так, як це зерно
стрибає від землі до стелі», а третю – «щоб бджоли
роїлися».

Кожна подробиця під час вечері має віще значення:
якщо тінь на стіні подібна до скирти – буде врожай на
хліб, до копиці – сіна буде багато, до дерева – садо-
вина вродить…

Якщо хлопець під час вечері захоче води напитися,
батько йому пити не дасть і скаже:

– Не пий, сину, води за Святою Вечерею, ти – коза-
чого роду. Як виростеш – у похід підеш слави здобу-
вати, а в походах всяко буває; буває і так, що спрага
мучить. Отож знай: витримаєш спрагу за Святою Ве-
черею – ніякі походи не страшні!

Якщо син під час вечері пчихне – батько дарує йому
лоша, бо це знак, що козаком буде. Якщо ж пчихне



 
 
 

дівчина, то це знак, що вона в господині збирається, і
батько їй теля, буває, дарує – «на щастя».

На Великій Україні діти носять вечерю до своїх
близьких родичів: онуки – до баби і діда, племінники –
до тітки і дядька, хрищенники – до хрищених батьків.
«А як я був малий, – згадує Свирид Галушка, – то но-
сив вечерю до баби-пупорізки, бо в нашому селі вона
вважалася за родичку тим, кого приймала».

Заносячи вечерю, люди ніби намагаються приєдна-
ти живих членів роду до спільної, святвечірньої тра-
пези.

Звичай цей відбувається так: діти, найчастіше хлоп-
чик з дівчинкою, йдуть до діда й баби з вузликом. По-
стукають у двері, переступлять поріг, хлопчина скине
шапку і говорить:

«Добрий вечір, з Святим Вечором будьте здорові!
Просили тато й мама і ми вас просимо на вечерю –
нате вам вечерю!»

Баба візьме з дитячих рук вузлик, роздягне своїх
онуків – бодай скине з них кожушки – і посадить за
стіл, частуючи солодкою кутею чи медяником. Дід зви-
чайно наділить їх горіхами та дасть по кілька дрібних
монет. Потім баба загорне їм у вузлик свій калач, кіль-
ка пиріжків чи вареників – обмінює вечерю.

На Гуцульщині та на Покутті заможніші ґазди несуть
вечерю до бідніших. Цей звичай пов'язаний там зі спо-



 
 
 

мином про померлих родичів.
 

По вечері
 

По вечері починаються забави. Малі діти бігають по
долівці, тішаться ялинкою39 – якщо є така, залазять під
стіл і там «квокчуть», – «щоб квочки сідали». Мати їм
кидає за це в солому горішки та дрібні гроші.

Поступово все затихає і наступає святвечірня тиша.
Малі діти, набавившись, лягають спати, а старші по-
несли вечерю до діда і баби. Батько та мати в напів-
темряві, при мигтячому вогнику свічки, схилились над
столом і тихим голосом співають:

«Бог Предвічний народився…»

39 Звичай оздоблювати ялинку на Різдво Христове походить із Німеч-
чини. У нас на Україні цей звичай поширений у містах, а в селах, у се-
лянських родинах, ялинка в хаті на Різдво – рідкість.



 
 
 

 
Коляда

 
Колядувати починають не в усіх місцевостях Украї-

ни одночасно: на Покутті40 діти ідуть колядувати
вже на Святий вечір; на колишній Гетьманщині, в
Слобідській Україні та в Гуцульщині – на перший день
Різдва Христового, після того, як у церкві скінчиться
Богослужения. На Західньому Поділлі йдуть коляду-
вати на другий день свят ранком.

Колядують діти, дорослі парубки та дівчата, а в Га-
личині інколи колядують і ґазди. Але по всій Україні
першими йдуть колядувати діти. З дитячої коляди ми
й почнемо цей нарис.

 
І
 
 

Благословіть колядувати…
 

«Як були ми ще малі, – згадує Свирид Галушка, –
збираємось, бувало, на Різдво колядувати. Збирає-
мось по «кутках», бо село наше велике – понад тися-

40 Покуття лежить на південь від галицького Поділля, між Карпатами
І Дністром.



 
 
 

чу дворів. Сходилися однолітки. Бувало так, що в од-
ній хаті три колядники, їм доводилося ділитися – ра-
зом не підуть. А мати, як мати – хоче, щоб малі були
з старшими.

– Свириде, – було, питається мати, – з ким ти підеш
колядувати?

– З Дмитром!
– То бери й Грицька з собою.
– Його, малого, не треба. Він з нами не зійде, хай

шукає собі однолітків!
Батько саме ввійшов до хати знадвору, почув цю

розмову і каже до матері:
– Та малий ще й колядувати не вміє, куди йому йти!
– Ні, вмію! – обізвався Грицько.
– Вмієш? А йди лишень у сіни та заколядуй. Хай я

почую! – каже батько.
Грицько пішов, став під дверима і заспівав:

Бігла теличка з березничка
Та до дядька в двір.
Я вам, дядьку, заколядую,
А ви дайте пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму вола за рога,
Виведу на поріг
Та викручу правий ріг.
Буду рожком трубити,



 
 
 

А воликом робити,
Пужкою поганять,
Хліб-сіль зароблять.
Будьте здорові з празничком!

– Еге, та ти вже колядник у мене!.. Йди, колядуй –
та не заходь далеко!

Грицько взув мамині чоботи, насунув на очі татову
шапку, кожуха вже свого мав, а рукавиці взяв дідові –
там такі, що кіт, бувало, як змерзне, то залізе в рука-
вицю – тільки хвіст стирчить…

Отак одягнувшись, малий біг під вікно до сусіди або
до дядька – через вулицю і там співав своєї «Телич-
ки».

Ми ж, старші, нам уже років по дванадцять було –
все село обійшли з колядою. Підійдемо до хати, ста-
немо під вікном – нас було п'ятеро – та всі разом, в
один голос:

– Благословіть колядувати!
– Колядуйте!
– А кому?
– Господареві!
А що той господар Михайлом чи Іваном зветься, ми

вже знаємо, співаємо так, як треба:

Чи дома, дома цей пан-господар?
Цей пан-господар, на ім'я Михайло?



 
 
 

Челядь каже: «Нема вдома»,
А пан-господар собі, бай, дома,
Ще й сидить покінець столу,
А на тім столі три кубки стоять:
В одному кубку – медок солодкий,
В другім кубку – багрове пивце,
В третім кубку – зелене винце.
Медок-солодок – на челядочку,
Багрове пивце – на колядочку,
Зелене винце – та й до церківці,
Та й до церківці, бай, на престольці.
Коло престола – святий Микола,
В дзвоники дзвонить, на Бога молить,
На райських дверях сам Господь стоїть,
Сам Господь стоїть, три служби служить:
Першу службочку – за господаря,
За господаря, за пана Михайла,
Другу службочку – за господиню,
За господиню на ім'я Марію,
Третю службочку – за челядочку,
За челядочку, та сина й дочку…
Дай, Боже!

Рідко коли сам господар, а частіше господиня вийде
з хати, винесе по кренделю чи по копійці – радіємо!
Мовляв, заробили.

Йдемо далі… А то зима: снігу по коліна, мороз – аж
носа пече. А проте не чуємо нічого – це ж бо коляда!



 
 
 

Один тільки раз на рік буває.
Йдемо і зустріли інших колядників. Питаємо їх:
– Хлопці, де кращі бублики дають?
– Що там бублики, – кажуть, – ви йдіть до Семена

Пупоня. Панич з міста приїхав – гроші дає!
Ми біжимо – навпростець, через городи, а там снігу

намело – не перелізеш…
У Семена, ми вже знали, треба співати:

Ой, краєм, краєм, краєм-Дунаєм,
Славен єси, Боже, у всьому світі…

Він любив цю колядку…

Була в нашому селі вдова – бідна така… Хата – ко-
пиця сіна; як великий сніг, то й вікон не знати. Ми її теж
не минали, бо казали у нас: «Гріх обминути бідного!»
Хоч знали, що нічого не винесе, але співали, – співали
їй «вдовиної»:

А, чи вдома, вдома бідная вдова?
Немає вдома – пішла до Бога,
Бога благати, щастя прохати:
– Ой, дай, Боже, два лани жита,
Два лани жита та й лан пшениці,
Лан пшениці – на паляниці…
– Ой, дай, Боже, ще й трохи гречки,



 
 
 

Трохи гречки – на варенички…
Бувай здорова, вдово, з Ісусом Христом,
З Ісусом Христом та Святим Різдвом.
Дай, Боже!

Отак, було, співаємо колядки, аж поки вже геть-геть
смеркне».

 
З звіздою…

 
Крім дітей, на перший день Різдвяних свят коляду-

ють і дорослі парубки – ці вже ходять із «звіздою» та
дзвоником.

«Звізду» роблять з дерев'яної обичайки та тонень-
ких дощечок – шалівок. Рівно ж не п'ять і не шість, а
сім. Звізда декорується кольоровим папером, стрічка-
ми. В середині – образок «Народження Христа» і свіч-
ка.

Ватага колядників – п'ять осіб: береза, звіздоноша,
дзвонар, міхоноша та запасний, що має завдання до-
помагати міхоноші.

Такі колядники колядують у хаті перед образами.
Спочатку підходять до вікна; і береза гукає:

– Пане господарю, благословіть Христа славити!
Інколи, як де ведеться, такого благословення ви-

прошують усі – хором:



 
 
 

По цьому дому, по веселому,
Чи дозволите колядувати,
Колядувати, дім звеселяти,
Дім звеселяти, дітей збудити,
Христа славити?!

– Просимо! – відзивається з хати господар, відчиня-
ючи двері. Хлопці заходять до хати, скидають шапки,
стають перед образами і під «дзеленькання» дзвони-
ка співають:

Нова радість стала,
Яка не бувала:
Звізда ясна над вертепом
Увесь світ осіяла.
Де Христос родився,
Там світ просвітився,
І пастушки з ягнятком,
Перед Божим дитятком
На коліна припадають,
Царя-Бога вихваляють:
Ой, ти, Царю, наш Царю,
Ти, небесний Владарю,
Пошли, Боже, літа многі
Цього дому господарю,
Щоб і хліб родився,
Щоб і скот плодився,
Щоб цей пан-господар



 
 
 

Нічим не журився.

За таку колядку господар дає, бувало, цілого кала-
ча, а то й запрошує всю ватагу до столу, як бажаних
гостей. Вип'ють по чарці, закусять – довго не сидять,
та й постають у пошані перед господарем. Береза він-
шує:

«За цим віншуємо вас, чесний та величний наш па-
не Данило, усім добром; усім гараздом, що собі у Гос-
пода Бога жадаєте та думкою думаєте, щоб так воно і
сталося! Поможи вам, Боже, ці свята мирно одпрова-
дити та других у радості й веселості щасливо діжда-
ти, а нам, колядникам, ласкаві будьте не за зле мати,
що у ваш чесний та величний двір повернули. Повер-
ни до вас, Господи Боже, ласкою своєю небесною на
цілий рік і вік! Сим вас віншуємо, а самі усім чесним та
ґречним низько кляняємося. Здорові будьте, в гаразді
оставайтеся!»

Всі колядники низько вклоняються господареві, гос-
подині, дітям, навіть наймитові, якщо він є. Отак поко-
лядувавши в одній хаті, ватага йде до другої.

 
Дівоча коляда

 
Увечорі, як геть стемніє, йдуть з колядою і дівчата.

Дівоча ватага ходить з ліхтарем, що має вигляд місяця



 
 
 

або зірки. Ліхтар дівчата носять не в руках, а прив'язу-
ють до довгої тички, щоб здалека було видко: дівоча
ватага йде!..

Дівчата до хати не заходять: співають на дворі, під
вікном. «Оце постаємо кружка під хатою, а всередині
– наша «береза» з ліхтарем – голосиста дівка, Натал-
кою звалася, було, як заведе:

Ой, сивая та зозуленька
Усі сади облітала…

А ми, дівчата, підхопимо:

А в одному та й не бувала,
А в тім саду три тереми:
В першому – красне сонце,
В другому – ясен місяць,
В третьому – дрібні зірки.
Ясен місяць – пан господар,
Красне сонце – жона його,
Дрібні зірки – його дітки.
Добрий вечір!

Наколядуємо, бувало, і горіхів, і цукерків, грошей на
стрічки. Ідемо вулицею, а люди гукають: «Дівчата, до
нас ідіть!»…

Отак згадує свою «дівочу коляду» вже старенька
Ликера Степанівна, що доживає свій вік тут, на емігра-



 
 
 

ції…
 

Прийшли'м до тебе раз у рік в гостину…
 

На Західній Україні колядують і старші люди – най-
частіше чоловіки, що належать до церковного брат-
ства. Братчики, зібравшись, ідуть до панотця. Всі вони
– а їх буває чоловік десять або й більше – зайшовши
до хати, стають перед образами і співають:

Ой, господар-господаречку,
Прийшли'м до тебе раз в рік в гостину,
Раз в рік в гостину повіншувати
Повіншувати, щастя бажати.

Панотець запрошує гостей до столу, частує окови-
тою, дякує за привітання. Колядники не засиджуються
довго у панотця; вони виходять з-за столу, стають об-
личчям до образів і співають:

А за цим словом у дзвоники дзвоним,
У дзвоники дзвоним, низько ся клоним,
Низько ся клоним, Богу ся молим:
Ой, дай нам, Боже, золоті хрести,
Золоті хрести – ключі небесні,
Ключі небесні від Бога-Христа,
Щастя й здоров'я, прибутки добрі,



 
 
 

Прибутки добрі і з віком довгим,
І з усім домом, і з чесним двором,
І з паніматкою, і з челядою,
І з усім чадом, і з усім людом,
Святим Божеством – Божим Рождеством.41

Від панотця колядники йдуть до хати своїх братчи-
ків, вітаючи їх з народженням Христа.

 
Легінська колядка

 
Уже від «Святого Миколая» група леґінів – гуцульсь-

ких парубків, готується до коляди. Готуватися треба
поважно, бо ж колядницька ватага – двадцять осіб!
Вибирають «березу», «виборця» – скарбника, «ко-
ня» – міхоношу, скрипника, трембітаря, кількох добрих
плясунів. Всі інші, що не мають «функції», – звичайні
колядники.

Старі «ґазди» разом з панотцем виробляють про-
граму, бо ж колядницька ватага стоїть під протекто-
ратом церкви. Коляда починається обходом навколо
церкви і колядою в панотця.

Колядницький похід дуже цікавий: попереду йдуть
парами плясуни з «бартками» (сокирами) на плечах.

41 Записано від гуцула, п. Годованця – людини вже літньої, понад 60
років.



 
 
 

До «барток» підв'язані дзвоники, що під час танку
дзвонять у такт плясунам. Таким «плясом» колядники
і підходять до кожної хати, де колядують, – і відходять.

Якщо «ґазда» хоче, щоб колядницька ватага йому
«дім звеселила», він виходить на поріг з калачем у
руках, а «ґаздиня» – з повісмом льону. До них підхо-
дить «виборець» і підносить їм дерев'яний різьблений
хрест, щоб цілували. Поцілувавши, ґаздиня перев'язує
хрест повісмом, а ґазда дає «виборцеві» калач і кидає
гроші до скриньки.

Після цієї церемонії вся ватага заходить до хати. У
хаті колядників частують горілкою чи пивом – що ґазда
має. Під час частунку колядники «розвеселяють дім» –
співають, оповідають веселі пригоди, танцюють з ґаз-
динею чи ґаздовою дочкою…

Отак побавившись, ватага приступає до справжньої
церемонії коляди: сідає за стіл і колядує по черзі: гос-
подареві, господині, синові, дочці та всьому «живому
і мертвому достатку» – худобі, хаті, плугові, рогачам.
Кінчається коляда віншуванням. Всі встають з-за сто-
лу, стають перед ґаздою і ґаздинею, береза виходить
наперед і каже:

«Віншуємо вас, аби у вашій загороді було стільки
овечок, скільки у сім домі дрібних кришок. Віншуємо
вам многая літа з цими святками, з цим Новим Роком
та Святим Різдвом. Дай вам, Боже, здоров'я!» Вся ва-



 
 
 

тага колядників підхоплює хором:
– Дай, Боже!
– А в домі склінно!
– Дай, Боже!
– У кіннику коні!
– Дай, Боже!
– У кошарі вівці!
– Дай, Боже!
– У пасіці бджоли!
– Дай, Боже!
По віншуванні один із плясунів, підстрибуючи то на

одній, то на другій нозі, обходить по черзі всіх членів
родини. Танцюючи, він співає в супроводі всього хору:

Ой, пляшу, пляшу – знаю до кого,
Дасть мені ґазда півзолотого.
Ой, мало, мало – на цім не стало…
Ой, скачу, скачу, бо гроші бачу,
Як маєш сина, то давай сира,
Як маєш дочку – давай горілочку.
Ой, дай же, дай же, як маєш дати,
Не маєш дати – вигонь із хати:
Ой, хоч ожогом, хоч кочергою
А хоч дівчинов коструботою…42

42 Михайло Грушевський. «Історія укр. літератури», ч. І. Київ – Львів,
1923. Стор. 159.



 
 
 

За цей «пляс» колядник дістає в шапку або в дзвінок
гріш від кожного, до кого танцював і приспівував.

Після цього всі колядники тричі вклоняються ґазді
та ґаздині і, танцюючи від столу назад плечима, ви-
ходять із хати. За ними виходять ґазда з ґаздинею.
На подвір'ї ватага стає колом, оточуючи ґазду, ґазди-
ню і свого скрипаля. Скрипаль грає, а колядники йдуть
«різної» – хороводять то в один, то в другий бік, при-
співуючи:

Аби ґаздам весело було
Через цілий рік жити…

За це ґазда частує колядників горілкою. Нарешті,
ватага зупиняється, випускає з кола ґазду з ґаздинею,
ще п'є по келішку оковитої і, пританцьовуючи, вихо-
дить на вулицю.

 
Аби бджоли були веселі…

 
Якщо ґазда має пасіку, він веде колядників на те міс-

це, де вліті будуть стояти вулики. Прийшовши, коляд-
ники стають колом, падають на коліна, на снігу перед
собою роблять хрест топірцем, потім складають топір-
ці лезами до середини, а держаком до себе, на топірці
купою складають шапки: «бо то – як рій бджіл!»



 
 
 

Ґаздиня насипає в їхні шапки потрохи пшениці, – во-
на принесла її з собою в запасці. Коли вже пшениця
насипана, колядники стають на ноги, беруться за ру-
ки і крутяться «за сонцем», – «щоб рої не втікали».
При цьому всі співають хором яку-небудь веселу пі-
сеньку, – «аби бджоли були веселі».

Відспівавши, ватага знову падає на коліна і на згар-
цьованому снігу ще раз робить хрест топірцями. Після
цього знову стають на ноги, кожен бере свою шапку
і висипає з неї пшеницю ґаздині в запаску, виголошу-
ючи побажання: «Дай, Боже, аби ся пасіка була така
велика, як святки були величні» або: «Дай, Боже, щоб
бджоли роїлися та меди лилися».

Весною ґаздиня чи ґазда, виставляючи пасіку «на
пащу», посипає вулики тією пшеницею і промовляє:

«Абисьте були величні, як сі свята були величні, ко-
ли я сю пшеницю збирала. Аби на вас так нічого не
нападало, як на сі свята на нас нічого не нападало…»

Як бачимо, гуцули ще й досі зберегли у своїх коляд-
ницьких звичаях чимало стародавніх, можливо ще на-
віть дохристиянських релігійних ритуалів. Відчувають-
ся тут і залишки традиції стародавніх скоморохів. Це
неабияка заслуга гуцулів – дуже цікавої частини на-
шого народу.



 
 
 

 
Гой, сів сам Христос

та й вечеряти…
 

В останній час в Україні були найбільше поширені
релігійні колядки. Ці колядки охоплюють своїм змі-
стом багато апокрифічних оповідань про життя, муки,
смерть і воскресіння Христа, найбільше – про охри-
щення Христа, вибір для нього імени і про Матір Божу,
що шукає нічлігу, ховає Ісуса перед жидами…

Одною з найкращих колядок цього типу є колядка
про те, як Мати Божа просить ключі у свого Сина, щоб
повипускати з пекла грішні душі:

Гой, сів сам Христос та й вечеряти,
Входить до Нього Божая Мати:
– Гой, дай мені, Сину, від пекла ключі
Повипускати грішні душі.
– Ой, на ж тобі, Мати, від пекла ключі,
Повипускай ти грішні душі.
Лиш одну душу, бай, не випускати,
Що зневажала батька та мати,
Що зневажала, словом вкорила,
Словом вкорила, судом осудила;
Ще й другу душу не випускати,
Що не прийняла бідного в хату,
Що не прийняла, не приоділа,



 
 
 

Нікому добра не приобріла;
Ще й третю душу не випускати,
Що йшла фальшивим свідком свідчати.
Тим трьом навіки у пеклі горіти,
У пеклі горіти, у смолах кипіти…43

 
II
 

Саме слово «коляда» походить від назви Нового
Року у римлян – Calendae Januariae, що припадав на
тиждень після веселих сатурналій, у другій половині
грудня місяця. Ця чужа назва «коляда», що сплела-
ся із старослов'янським празником зимового повороту
сонця і пізніше перейшла на наше зимове новоріччя,
вказує на сильні греко-римські впливи в чорноморсь-
ко-дунайській добі (IV–IX віки), коли українська колоні-
зація досягла берегів Чорного моря і Дунаю, де вона
зустрілася безпосередньо з греко-римським світом.44

Цілком можливо, що наші предки разом із назвою

43 Записано від Марії Ґ-ль, жінки понад 60 років, що походить з
Лівобережжя (село назвати відмовилась). Запис зроблено в Німеччині
року 1944. Дещо інший варіянт цієї колядки див. у А. Конощенка:
«Збирнычокъ украинськихъ писень зъ нотамы», 1903, або у Філярета
Колесси: «Українська усна словесність». Львів, 1938. Стор. 199.

44 Філярет Колесса. «Українська усна словесність». Львів, 1938. Стор.
38.



 
 
 

«коляда» та деякими звичаями запозичили від греків
та римлян ще щось із мотивів величальних новорічних
пісень ще перед прийняттям християнства на Україні-
Русі. Та все ж немає сумніву, – як думає дослідник
колядок акад. Коробка,45 – що греко-римські впливи
зустрілися на східньо-слов'янському ґрунті вже з ви-
робленою новорічною обрядовістю і величальними
піснями місцевого походження.

«Дуже можливо, що ті старі новорічні пісні в нас
називалися власне щедрівками. Ця рідна, місцева їх
назва, незнана поза українською етнографічною тери-
торією, стоїть, очевидячки, в якомусь зв'язку із щед-
рим, тобто багатим вечором, що замикає різдвяний
цикл празників, та із тою щедрістю, багатством і до-
статком, який напророчують колядки й щедрівки в ба-
жаннях для господарів».46

Традиційний характер організації колядницьких та
щедрівницьких ватаг на чолі з «березою» у багатьох
випадках нагадує стародавніх веселих скоморохів, що
теж «хату звеселяли» не тільки величальними пісня-
ми, а й танцями та грою на музичних інструментах
(згадаймо колядницьку ватагу на Гуцульщині).

45 Коробка. «Къ изучению малорусскихъ колядокь». Извъстія II Отд.
Акад. Наукъ, 1902. Томъ III, кн. 3.

46 Філярет Колесса. «Українська усна словесність». Львів, 1938. Стор.
39.



 
 
 

Цілком можливо, що від співців-скоморохів коляд-
ницькі та щедрівницькі ватаги успадкували і традицій-
ні форми випрошування дозволу, як ось:

…Ци повелите колядовати,
Колядовати, дім звеселяти,
Дім звеселяти, діти збудити?

(В. Гнатюк, «Колядки…», І, ч. 9)
Сказане вище стосується і до випрошування плати

за колядування:

А йди ж за грішми та до комори,
Ключики бери, скриньки розмикай,
Скриньки розмикай, нам грошей давай.
Ой, давай, давай, не затинайси,
Ни маєш дати, ни підем з хати.

(В. Гнатюк, «Колядки…», І, с І.)
Також імовірно, що звичай переодягатися та накла-

дати на себе машкару – характеризуватися циганом,
жидом, чортом, журавлем, ведмедем, козою – коляд-
ницькі та щедрівницькі ватаги теж запозичили від ско-
морохів.

За традицією староукраїнських величальних пісень,
багато колядок спрямовується до особи господаря,
господині або їхніх дітей – парубка чи дівки. Відповід-



 
 
 

но до цього підбирається і зміст колядки. Імена вели-
чальних осіб підставляються в тексті самої пісні, і тоді
колядка виглядає так, ніби спеціяльно складена для
даної особи.

Щодо змісту, то колядки і щедрівки відзначаються
великою різноманітністю мотивів. Хоч і дуже умовно,
можна їх все ж поділити на шість окремих груп, а са-
ме: колядки і щедрівки з хліборобськими, мисливськи-
ми, військовими, казково-фантастичними, любовними
(краще сказати – весільними) та біблійно-релігійними
мотивами. Тут ми коротко розглянемо кожну з цих груп
окремо.

 
1. Хліборобські мотиви

 
Такі обряди на Різдво і Новий Рік, як замовлюван-

ня морозу, чорних бур і злих вітрів, символічне оран-
ня, посипання зерном, вгадування по різних предме-
тах та прикметах врожаю поля, саду та городу, ход-
ження з косою («Де коза рогом, там жито стогом…»)
і спеціяльне поводження з худобою, що є в господар-
стві, – все це стародавня «господарська магія», яка
ставить своєю метою накликати добробут для госпо-
даря-хлібороба в наступному році.

До цієї «господарської магії» і стосуються колядки
та щедрівки з хліборобськими мотивами. Ці величаль-



 
 
 

ні пісні, призначені для господаря й господині, творять
чи не найбільшу групу з усіх колядок та щедрівок, що
до цього часу записані. Вони малюють образ багат-
ства, спокою і родинного щастя.

Господар – багатий, людьми і Богом шанований чо-
ловік – приймає значних гостей або й «Просить Бо-
женька на вечерейку», як ось у цій колядці:

А Святий Боже – на вечерейку,
На Святий вечір!
Ходить сам господар по світлиці,
Ставить столики у три рядойки,
Кладе у бруси всім шовковиї,
Кладе тарелці всім среберниї,
Кладе ножики всім сталениї,
Просить Боженька на вечерейку.
Посадив Бога посеред стола,
Святу Пречисту при другім столі,
Усі святиї та коло неї;
Приймає Бога зеленим вином,
Святу Пречисту – солодким медом,
Усі святиї – шумнов горівков,
Свою челядку – чистов водов
І сам п'є воду з своєв женов;
Світить їм сонце во єдно віконце,
Ясниї зорі світять довкола.47

47 «Народный пЪсни Галицкой и Угорской Руси, собранный Я. Ф.
Головацкимъ. Часть III. Разночтенія и дополненія. Обрядныя пЪсни».



 
 
 

В інших колядках цієї групи господар будить свою
челядь і посилає в поле орати або сіяти «золоте зер-
но». В соболевім хутрі сидить він кінець столу (або
«скам'ї»), заставленого золотим посудом, білими ка-
лачами, винами, пивами та медами:

А в цього пана скам'я застлана,
Та на тій скам'ї три кубки стоять:
В першому кубці медок-солодок,
В другому кубці – кріпкеє пиво,
В третьому кубці – зелене вино.
Медок-солодок для пана того,
Кріпкеє пиво для жінки його,
Зелене вино для його діток.

У господаря, як співається в колядках, кедрові дво-
ри, ковані скрині, наповнені добром, незліченні ста-
да коней, череди волів та отари овець – скрізь вели-
ке багатство, від Бога милість, а від людей шана. У
дворі господаря зупиняється небесна зоря, бо «на йо-
го дворі та в його хаті дві радості є»:

Ішов, перейшов місяць по небу
Та й зустрівся місяць з ясною зорею:

Изданія Имп. Общ. Ист. и Древ. Россійскихь при Моск. У-тетЪ. Москва,
1878 г. Стор. 5. До колядки дана примітка: «Запис, въ ЛюбичЪ Жолков.
окр. отъ Андрея Навроцкаго».



 
 
 

– Ой, зоре, зоре! де в Бога була?
Де в Бога була, де маєш стати?
– Де маю стати? У пана Івана,
У пана Івана та на його дворі,
Та на його дворі, та у його хаті.
А у його хаті дві радості є:
Перша радість – сина женити;
Друга радість – дочку оддавати;
Сина женити – молодця Миколу;
Дочку оддавати – молоду Наталку;
Бувай же здоров, молодий Миколо,
Та не сам з собою, з отцем і з матінкою,
Із милим Богом, ізо всім родом,
Icy сом Христом, Святим Рождеством.48

Господиня в колядках та в щедрівках – це уособлен-
ня тихого і мирного родинного життя; вона гарна, спо-
кійна і найкраща в світі жінка, живе серед достатку й
розкоші, дає всьому лад і сама виконує деякі роботи:
пряде золоті нитки, шиє для чоловіка сорочку, виши-
ває золоті ризи, біль білить, будить челядь і виряджає
її до роботи. Найбільше господиня шанує свого чоло-
віка, вона не дзвонить ключами, щоб його не збудити.
Нарешті господиня вбирається в пишну одежу і кіль-
кома возами їде до церкви, де перед нею двері самі

48 «Обычаи, повЪрья, кухня и напитки малороссіянь. Извлечено изъ
нынЪшняго быта и составлено Николаемъ Маркевичемъ». Кіевь, 1860.
Стор. 23.



 
 
 

відчинились, як ось у цій колядці, що записана в Бу-
ковині:

Гой, знати, знати, хто господиня:
В неї в світлиці, як в веселиці,
В неї челядка у золоті ходить,
У золоті ходить, у добрі бродить,
У неї вози все кованиї,
У возах коні все ворониї:
Рано в неділю до церкви їде.
Гой, на перший віз лиш світло клала,
А на другий віз проскури клала,
А на третій віз сама сідала.
Приїхала ж вона перед світлий двір,
Перед світлий двір, перед Божий дім:
Самі ся двери та й отворили,
Всі ся єй святі та й уклонили,
Саме ся світло позажигало,
Самі ся книги та й розчитали:
На райських дверях сам Господь стоїть.
Сам Господь стоїть, три служби служить
В своїй святині за господиню,
За господиню, на ім'я Ялину,
За єй цілий дім, на здоров'я всім!49

Так оспівуються колядниками господар і господиня,

49 «Народный пъсни Галицкой и Угорской Руси, собр. Я. Ф.
Головацкимъ», 1878 р. Стор. 545–546.



 
 
 

поставлені величальною піснею в ідеальне, вимріяне
щастя і багатство. Ідеалізація хліборобського побуту
в окремих колядках доходить кульмінаційної точки. В
гіперболічних величаннях господар наділений інколи
рисами напівмітичної істоти: він зображений сонцем,
господиня – місяцем, діти – зорями; до господарсько-
го двору приходить сам Бог із святими і віщує врожай,
благословляє доброю долею; Бог і святі орють і засі-
вають ниву господаря, а Мати Божа приносить їм по-
лудень.

Колядники цієї групи своєю ідеалізацією хлібо-
робського побуту нагадують обжинки і, як думає Філя-
рет Колесса, мають зв'язок з лемківськими «царинни-
ми» піснями.50

 
2. Мисливські мотиви

 
Зустрічається ще багато колядок і щедрівок з мо-

тивами полювання на куницю, «тура-оленя», розве-
дення бджіл; мовиться також про «золоті човни» та
«срібні весельця», що, очевидно, є натяком на ри-
бальство. Все це – відображення староукраїнського
побуту, імовірно побуту княжої Руси-України, коли по-
лювання та рибальство займало поважне місце в жит-

50 Львів, 1938. Стор. 44.



 
 
 

ті наших предків. Ось як в одній з колядок із збірки І.
Вагилевича51 господиня посилає свою челядь на лови
дивного звіра «тура-оленя»:

Стоїт, ми стоїт світлонька нова,
А в тій світлиці, гей, ґаздиненька,
Гей, ґаздиненька на ім'я Анна.
Вна собі ходить, з челядю говорить,
З челядю говорить, в кватирку сє дивит.
Дивит сє, дивит в чистоє поле,
В чистоє поле, під темний лісок.
Ой, висмотрила дивноє звіря,
Дивноє звіря, тура-оленя,
На головці ж му дев'ять рожечків.
Ой, крикнула ж вна на свої слуги:
«Служеньки мої найвірнійшії!
Беріть же собі шовкові сіти,
Другі заберіть ясненькі стріли;
Ой, виходіте в чистое поле,
В чистое поле, під темний лісок.
Єдні ж завержте шовкові сіти,
Другі застрійте яснії стріли,
Чей спіймаєте дивноє звіря,
Дивноє звіря, тура-оленя.
Як спіймаєте, відразу вб'єте,
Відразу вб'єте, роги зщибете,
Роги зщибете, шубу здоймете.

51 Гнатюк: «Етнографічний збірник». XXXV, 239, ч. 141. А.



 
 
 

Та повісите в новій світлонці,
Ой, принесете та повісите,
Та повісите в новій світлонці,
В новій світлонці та на стінонці.
Все ж тото буде, гей, ґаздинонці,
Гей, ґаздинонці на ім'я Анна.

Маємо чимало колядок із вказівками на соколине
полювання, що – імовірно – було найбільш поширене
на Україні не пізніше XII століття. Ось одна з таких ко-
лядок із збірки Якова Головацького:

А в нашого пана три соколойки.
Соколе! Не літай рано-ранейко на поле!
Єдин полетів в чистейке поле,
Другий полетів в бистри потоки,
Третій полетів в темни лісойки.
Тот, што полетів в чистоє поле,
Приніс на обід перепелойку;
Тот, што полетів в бистри потоки,
Приніс рибойку та на снідання;
Тот, што полетів в темни лісойки,
Приніс він пану чорну кунойку,
З чорной кунойки паней шубайка.52

(Записано в Калниці Саноцької округи).

52 «Народный пъсни Галицкой и Угорской Руси, собр. Я. Ф.
Головацкимъ». Часть III. «Обрядныя пьсни». Москва, 1878 р. Стор. 6.



 
 
 

Колядки, що співаються для сина господаря, малю-
ють ідеальний образ лицаря, який скликає своїх вір-
них друзів (інколи братів) і наказує їм сідлати коні, бра-
ти зброю; він і сам сідає на коня і на чолі хороброї ва-
таги мисливців з хортами (інколи ще й з соколами) ви-
рушає на полювання «куни» або дивного звіра, «ту-
ра-оленя».

Звичайно колядки мисливських мотивів (так само,
як і військових; про це – нижче), призначені для паруб-
ка, мають «весільне» закінчення. Лицар відмовляєть-
ся від здобичі на полюванні, все віддає своїм помічни-
кам, а собі залишає… «дівку в теремі»:

Ой, рано, рано кури запіли,
А ще раніше Данило встав;
Данило встав, лучком забражчав,
Лучком забражчав, братів пробуджав:
– Вставайте, браття, коней сідлайте,
Коней сідлайте, хортів скликайте
Та підем, браття, в чистеє поле;
Ой, там я назнав куну в дереві,
А мені, браття, дівка в теремі.53

53 «Обычаи, повърья… составлено Никол. Маркевичемъ». Кієвь, 1860.
Стор. 25.



 
 
 

 
3. Військові мотиви

 
В колядках та щедрівках, що співаються для па-

рубка, перше місце займають військові мотиви – жи-
вий відгомін лицарської доби княжої і пізнішої козаць-
ко-гетьманської епохи.

Із-за гори, із-за кам'яної, —
Святий Вечір!
Та відтіль виступає великєє військо,
А попереду пан Івашко йде,

Івашко йде, коника веде,
Хвалиться конем перед королем;
Та нема в короля такого коня,
Як у нашого пана Івашка.

Хвалиться стрілою
Перед дружиною;
Та нема у дружини
Такої стріли,
Як у нашого пана Івашка.

Хвалиться луком
Перед гайдуком;
Та нема у гайдука
Такого лука,



 
 
 

Як у нашого пана Івашка.
Та бувай здоров, пане Івашко!

Та не сам з собою,
З отцем, з матір'ю,
Зо всім родом,
Із милим Богом
Святий Вечір!

(Зі збірки М. Маркевича).

Герой разом із своїми дружинниками вирушає на
війну до Царгороду і облогою примушує царгородців
дати йому дорогий викуп:

А міщани ходять, все раду радять,
Що тому вояці за дари дати?
Вивели йому коня в наряді.
Він коника взяв – не подзінькував…

Міщани вдруге «раду радять, що тому вояці за дари
дати», і вирішили принести йому «полумисок злота»:

Він золото взяв, не подзінькував…

Нарешті за третім разом:



 
 
 

Ой, як б'є та й б'є на Царів город:
Царь ся дивує, хто то воює.
А міщани ходять, все раду радять,
Що тому паняті за дари дати?
Вивели ж йому панну в короні.
Він панну узяв та й подзінькував,
Тай подзінькував і шапочку зняв,
І шапочку зняв, ща й поклонився,
І поклонився, і покорився.54

В інших колядках цієї групи оповідається про те, як
гордий воїн із своїми слугами женеться за ордою, від-
биває полон і в лицарському поєдинку вбиває «турсь-
кого» царя «людям на хвалу, собі на славу»:

Ой, краєм, краєм, краєм – Дунаєм —
Славен єси, Боже, у всему світу і небі.
їздить, поїздить гордоє панє,
Турського царя барз викликає:
«Ой, вийди, вийди, турецький царю,
Нехай ми собі поговоримо,
Свої коники випробуємо,
А ясни мечики вимоцуємо».
Чий коник швидший і мечик твердший?
Нашого пана, ой, пана Йвана,
Ой, коник швидший і мечик твердший.
Турського царя барз позневажав,

54 Антонович, Драгоманов: «Исторические пъсни».



 
 
 

Ой, позневажав, під меч положив.
Зняв головочку на копієчку55

Та й приніс єї у свої краї
Людям на хвалу, собі на славу.
Будь нам здоровий, ґречний паничу,
Не сам собою, з татом, з маткою,
З татом, з маткою, з всев челядкою.
Дай тобі, Боже, щістє, здоров'є,
Щістє, здоров'є на челядочку,
А на двір щістє на худо бочку,
На роговую тай на всякую.
На худобочку на роговую,
Дай тобі, Боже, а в гумні стіжно,
А в гумні стіжно, на току мірно,56

На току мірно, в городі зільно,
В городі зільно, в пасіці рійно,
В пасіці рійно, а в дому збрійно,57

Аби ти ходив межи стогами,
Як ходить місяць межи звіздами.
А за цим словом будь же нам здоров!

Гнатюк. Етн. зб., XXXVI, ч. 186.

55 Копієчко – здрібніла форма від копіє (спис).
56 Від слова «міра», що колись нею міряли зерно. Отже, «мірно» – щоб

було багато мір зерна, іншими словами: щоб був добрий урожай.
57 Від слова «зброя». Зброя фігурує тут не тільки як знаряддя війни, а

і в розумінні майна, багатства.



 
 
 

Дружинники після довгої служби у військових похо-
дах вимагають нагороди від свого ватажка, і він щедро
нагороджує їх містами, полями, кіньми та червонцями
– великими багатствами, здобутими в успішних похо-
дах.

Цими мотивами, а подекуди й казковим характером
героїв, колядки цієї групи близько підходять до т. зв.
билин. Вони величають сміливість, удатність та ли-
царську славу ватажка і співають про його достатки:
шовкові намети, дорогу зброю, тугі луки, гострі мечі,
сніпки стріл, перських коней, тисові столи, кармазино-
ві сукні, паволоки, хутра бобрів, кун та соболів, золоті
кубки, цинові миски, постави сукна, кітари, гуслі.58

Все це вказує на обстанову княжого чи боярсько-
го двора і підтверджує погляди багатьох дослідників
нашої старовини, що в цій групі колядок збереглись
уламки колись багатого українського лицарсько-дру-
жинного епосу, який ще в ранній княжій добі витвори-
вся серед військової верстви дружинників на базі дов-
голітньої боротьби з степовиками, а пізніше перейшов
до нижчих верств населення, селян, зв'язався з тра-
диційними звичаями і ввійшов у склад величальних пі-
сень різдвяного циклу.59

58 Див.: Філярет Колесса. «Укр. усна слов.». Львів, 1938. Стор. 44.
59 Такі погляди на цю групу колядок ми знаходимо у працях В. Анто-

новича, М. Драгоманова, М. Грушевського, Ф. Колесси і багатьох інших



 
 
 

На закінчення наведемо колядку, що, як нам здаєть-
ся, є зразком величальної пісні пізнішого, козацького
періоду:

Ой, заказано і загадано, – Святий Вечір!
Всім козаченькам у військо йти,
Пану Івашко корогов нести.

А в його ненька
Вельми старенька,
Випроваджала
І научала:

Ой, синку мій, синочку!
Не попереджай вперед війська
І не оставайся позаді війська,
Держися ти війська все середнього
І козаченька все статечного.
Молодий Івасенько не послухав неньки,
У переді війська конем іграє,
А позаду війська мечем махає.
Коли він як гляне, аж тут і сам цар:

Ой, коли б я знав,
Чий то син гуляв,

Да я би за його і дочку оддав,

дослідників.



 
 
 

І половину царства йому б я оддав.60

 
4. Казково-фантастичні мотиви

 
Колядки з казково-фантастичними мотивами теж

мають деяку схожість із билинами. В цій групі колядок,
поруч з християнськими апокрифічними елементами,
помітний відгомін і передхристиянських вірувань та мі-
стичних образів. Сюди належить зокрема такий мотив:
сонце, місяць і дощ у гостях у господаря вихваляють-
ся своєю силою:

Спасибі тобі, пане господарю,
Що звелів нам колядувати.
Вимітай двори, застеляй столи,
Буде до тебе три гості разом, усі за разом:
Перший гість – ясне сонце,
Другий гість – ясен місяць,
А третій гість та дрібний дощик.
Як похвалиться ясне сонце:
«Як я ізійду рано в неділю, то зрадується
Увесь мир хрещений та ще й народжений».
Як похвалиться ясен місяць:
«Як я ізійду рано звечора, то зрадується
Риба-щука в морі, а козак в дорозі».

60 Микола Маркевич, Київ, 1860. Стор. 24.



 
 
 

Як похвалиться дрібний дощик:
«Як я упаду тричі на мая, то зрадується
Жито, пшениця, усяка пашниця».61

Подібну колядку знаходимо і в збірнику В. Гнатюка:

«Ой, я вас прошу, три товариші,
Ой, я вас прошу, на що ми Біг дав,
Ой, я вас прошу, їжте та пийте!»

Вихвалює ся перший товариш,
Перший товариш – ясний місячик:
«Ой, як я зійду звечора пізно,
Ой, я освічу гори-долини,
Гори-долини господаренька!»

Вихвалює ся другий товариш,
Другий товариш – світлоє сонце:
«Як же я зійду в неділю рано,
Я обігрію гори-долини,
Гори-долини, темні лісове,
Темні лісове, чистое поле».

Вихвалює ся третій товариш,
Третій товариш – сам Біг небесний:
«Як же я спущу дрібного дожджу,
Зрадує ми ся весь мирний світок…»

61 Записано від Марії Кудлань у селі Вороновиці на Вінниччині, жінки
понад п'ятдесят років.



 
 
 

(Гн. 172)
Колядковий герой (звичайно, це буває парубок) на-

зиває місяць своїм батьком, зірницю – матір'ю, а сон-
це – братом:

В мене батенько ясен місяченько,
В мене матінка ясна зіронька,
В мене братенько ясне сонечко…62

Крім того, в цій групі колядок вже помітний вплив
християнських елементів на пережитки поганського
світогляду. В наслідок цього впливу мітичні образи за-
міняються християнськими святими. В одній з колядок
цього типу святі трубачі голосом своїх труб виклика-
ють зміни в природі:

В святого Дмитра труба із срібла,
В святого Юра труба із тура.
А як затрубив ще й святий Дмитро,
То й покрив зимков всі гори біло.
Святий Юрій як се затрубив,
Всю кригу розбив, дерева розцвив…63

62 М. Грушевський. «Іст. укр. літератури». Том. І. Київ – Львів, 1923.
Стор. 206.

63 Ф. Колесса. Львів, 1938. Стор. 168.



 
 
 

До цієї ж групи належать також такі колядки, в яких
оспівується герой, що наміряється стріляти на змія,
сокола чи оленя, але не вбиває своєї жертви, бо во-
на випрошується у нього, обіцяючи багаті дарунки або
поміч при сватанні дівчини. Одну з кращих колядок
цього типу записав Іван Франко у селі Нагуєвичі коло
Дрогобича. Ось вона:

Стоїть яворець тонкий, високий,
– Гей, дай Боже!
Тонкий, високий, в корінь глибокий.
А в коріненьку чорні куноньки,
А в середині ярі пчівоньки,64

А на вершечку сив соколенько.
Сив соколенько гнізденце си в'є,
Гнізденце си в'є, бів65 камінь бере,
Бів камінь бере, все на спід кладе,
В серединоньку цвіт-калиноньку,
Вершок виводить сріблом-золотом.
Попід яворець здавну стеженька;
Наїхав нею ґречний панонько,
Ґречний панонько, чом Іванонько.
Під ним коничок темносивенький,
Темносивенький, барзо буйненький.
На тім конику ґречний панонько,
Ґречний панонько, чом Іванонько.

64 Бджілоньки.
65 Біл, себто білий.



 
 
 

На нім сукенки кармазинові,
На нім чобітки сафіянові,
На тих чобітках срібні підківки.
На нім шапочка маґеровая,
А за плечима тугий лученько,
Тугий лученько, дрібні стрілоньки.
Ой, верг він оком на зелен явір,
Тай издурів він сива сокола.
Взяв добувати дрібні стрілоньки,
Взяв наміряти з туга лученька:
Ци під горленько, ци під крилонько?
Сив соколонько рік му словенько:
«Ой, пане, пане, не стріляй мене,
Не стріляй мене, не рубай мене!
Стану я тобі а в вислуженці,
А в вислуженці, а в вигодонці:
Як ти поїдеш за тихий Дунай,
За тихий Дунай по ґречну панну —
Твоїм боярам броди покажу,
Броди покажу, мости поставлю;
Твою панночку сам перенесу,
Сам перенесу, вінка не зроню;
Тебе самого – на золотий міст,
На золотий міст, на срібну лавку.
За тим словеньком будь же ми здоров,
Будь же ми здоров, ґречний паноньку,
Ґречний паноньку, чом Іваноньку!



 
 
 

Дай же ти,66 Боже, а в поли67 полон.
А в поли полон із усіх сторон,
Дрібні снопоньки, густі копоньки,
В оборі плідно, дома західно,68

Дома західно та і радісно!69

Іноді в таких колядках оспівується чудодійна будо-
ва золотого терема на рогах в оленя або будування
церкви з допомогою коня:

Рано в неділю кури запіли,
А хто раньше встав, три свічки всукав:
При першій свічці личко вмивав,
При другій свічці коника сідлав,
При третій свічці з двору виїжджав,
А був же тото ґречний молодець,
Ґречний молодець на ім'я пан Дмитро
Хвалився конем перед королем:
«Нема в короля такого коня —
Золота грива всю землю вкрила,
Срібні копита камінь лупають,
Камінь лупають, церкву складають,
З трьома верхами, з трьома хрестами:

66 Тобі.
67 В полі.
68 Щоб було коло чого заходитися.
69 Філярет Колесса. «Українська усна словесність». Львів, 1938. Стор.

182–184.



 
 
 

На першім хресті – сонечко в весні,
На другім хресті – місяць у креслі,
На третім хресті – зоря із моря,
Зоря із моря, два-три престола,
На тих престолах – Матка Христова,
Книжку читає, Христа благає
За вітця, матку, за всю челядку,
За челядочку, за худобочку.70

«Наскільки в колядках цієї групи грає ролю сим-
воліка поетичних образів, – пише Філярет Колесса,71 –
чи глухий відгомін із давніх мітологічних зображень, –
це питання, вирішення якого тим трудніше, що на сло-
в'янському ґрунті наступило поплутання християнсь-
ких та апокрифічних елементів із пережитками перед-
християнського світогляду, наслідком якого було й пе-
реношення мітологічних зображень на християнських
святих (Юрія, Миколу, Василія, Іллю) і творення нової,
християнізованої мітології».

 
5. Весільні мотиви

 
Важливе місце в колядках займають і мотиви ко-

хання, що стоять у зв'язку з різдвяним ворожінням
70 «Русскія народный пЪсни въ Буковині». Я. Ф. Головацкий. Часть III.

Москва, 1876. Стор. 546.
71 Ф. Колесса. «Укр. усна слов.». Львів, 1938. Стор. 46.



 
 
 

дівчат (інколи й парубків) про сватання та весілля. У
цих колядках, призначених для дівчини або парубка,
оспівується дівоча краса, яка порівнюється з красою
царівни або королівни, як ось:

Ой, рясна, красна в лузі калина;
А ще красніша (такого і такого) дочка;
По двору ходить, як місяць сходить;
В сінечки прийшла, як зоря зійшла;
В хату прийшла, пани стрічають;
Пани стрічають, шапки здіймають;
Шапки здіймають, її питають:
Чи ти царівна, чи королівна?
То ж не царівна, не королівна;
То дівчина, (такого і такого) дочка;
Ми ж її поважаємо,
Святим Різдвом поздоровляємо,
З отцем, із ненькою, і зо всім родом.72

Співається ще в цих колядках про любовне став-
лення милого до милої, про мощення мостів, про те,
як дівчина стереже сад-виноград або «вино»:

Ой, гула, гула крутая гора,
Що не вродила шовкова трава,
Тільки вродило зелене вино;

72 «Обычаи, повърья… составлено Николаемъ Маркевичемъ». Кіевь,
1860. Стор. 26.



 
 
 

Красная панна вино стерегла,
Вино стерегла, кріпко заснула.
Як налетіли райскіє пташки,
Обдзюбали зелене вино
Да й пробудили красную панну.
Ой, скоро ж вона теє учула,
Своїм рукавцем на їх махнула:
«Ой, шуги в луги, райскіє пташки,
А мені вина треба й самої:
Брата женити, сестру оддавати.73

Співається і про плетення вінків, і про сватання та
старостів, про золоті персні, шовкові сукні та «перло-
ві нитки» – коштовне намисто, яке дівчині дарує «ми-
лий» або її брат:

Сама молода зарученая74

Да чому ти, дівчино, гуляти не йдеш? —
Ой, як мені, дівчині, гуляти йти,
Що мої братики з війська приїхали;
Привезли мені три подарочка:
Перший подарок – золотий перстень,
Другий подарок – зелена сукня,
Третій подарок – перлова нитка.
Золотий перстень, як огонь, сяє,

73 Там же. Стор. 26.
74 Там же. Стор. 24.



 
 
 

Перлова нитка голову об'єзує…75

Ці колядки своєю символікою нагадують весільні
пісні, до яких вони наближаються ще й характером ве-
личання.

Типовим зразком «любовної» колядки є така вели-
чальна пісня, в якій підкреслюється перевага милої
або милого перед батьком, матір'ю, сестрою або бра-
том. Такі колядки звичайно будуються за постійною
схемою, а саме: дівчина чи парубок – в залежності від
того, кому співається колядка – знаходиться в скруті і
потребує допомоги. І цю допомогу не може подати ні
батько, ні мати, ні сестра, ні брат – тільки мила (ми-
лий). Найчастіше оспівуються такі ситуації: дівчина то-
питься в Дунаї, і ніхто її врятувати не може, рятує її
тільки милий; козак просить викупу з неволі – викуп
приходить від милої; дівчина загубила золотий пер-
стень – всі шукали, але ніхто не знайшов, лише милий,
і з низьким поклоном повернув його дівчині.

В нижче наведеному прикладі – ситуація найпрості-
ша: дівчина нікому не хоче кинути яблуко, бо береже
його для милого:

За воротами на муравоньці
Зеленій, зеленій,

75 Там же. Стор. 23.



 
 
 

Яблунь червоні, ябка зрадила.
Там дівчина яблука вержить;
Вийшов до неї батенько єї:

– Ой, доню-душко, звержи яблушко!
– Ні, вам не звержу, бо милому держу!

Далі в колядці співається, що приходить до дівчини
мати, сестра, брат, але всім вона відповідає те саме:

 
Тобі не звержу, бо милому держу…

 
Нарешті приходить милий:

– Мила душко, звержи яблушко!
– Ой, тобі звержу, бож тобі держу!76

Від сивої давнини в Україні існує повір'я, що золо-
тисто-зелене пір'я павича приносять щастя в кохан-
ні.77 Колись дівчата вплітали пір'я павича у свої весіль-
ні вінки. Цей звичай оспіваний в колядці, яку мені по-
щастило записати в одному з таборів у Німеччині:

По горі, горі павоньки ходять,

76 Записано від Марії Баран, що походить з села Паушівка біля Бучача
(Галичина).

77 Цікаво, що в Баварії – навпаки: павич – символ нещастя.



 
 
 

Ой, дай Боже, по горі, горі.
За ними ходить ґречная панна,
Ой, дай Боже, ґречная панна.
Ґречная панна, панна Оксана,
Ой, дай Боже, панна Оксана.
Ой, ходить, ходить і пір'єчко збирає,
Ой, дай Боже, пір'єчко збирає.
Пір'єчко збирає, у рукав складає,
Ой, дай Боже, у рукав складає.
З рукава бере, на столи кладе,
Ой, дай Боже, на столи кладе.
З столика бере, виночок вине,
Ой, дай Боже, виночок вине.
Виночок вине, на голівку кладе,
Ой, дай Боже, на голівку кладе.
Та звилися буйниї вітри,
Занесли вінець на синєє море,
А там три рабалки рибу ловили,
Ой, дай Боже, рибу ловили.
Рибу ловили, вінець зловили,
Ой, дай Боже, вінець зловили.
«Та що ж нам буде та й за перейми?
Ой, дай Боже, та й за перейми?»
Першому буде шовковая хустка,
Ой, дай Боже, шовковая хустка.
Другому буде золотий перстень,
Ой, дай Боже, золотий перстень.
Третьому буде сама Оксана,



 
 
 

Ой, дай Боже, сама Оксана.78

Отже, всі колядки цієї групи мають на меті напро-
рочити щасливе весілля в домі, одружитись і жити в
щасті й достатках, як про це співається в колядці-він-
шуванні, що призначена для парубка:

А за сим словом в дзвоники дзвоним,
В дзвоники дзвоним, тобі ся клоним,
Ґречний молодець, на ім'я пан Данило,
Тобі єя клоним, тебе шануєм,
Тебе шануєм, тебе віншуєм:
Щастям, здоров'ям і долев добров,
І долев добров, і віком довгим,
І з вітцем, з матков, з усев челядков,
І з милов своєв нареченою,
Нареченою, зарученою;
В городі зело, в дворі весело,
В городі зілля, в дворі весілля,
А сам вийди к нам та подякуй нам,
Що те так красно защебетали,
Як соловейко у лузі в тузі,
Як зозулечка в вишневих садах,
Як ластівочка в побитих дворах,
Як златі гуслі, як срібні струни,
Стрілці молодці в мисливській думі.79

78 Записано від Марії Б., молодиці коло 30-ти років.
79 «Русскія народный пъсни въ Буковині» з «Нар. пЬсни Гал. й



 
 
 

 
6. Біблійно-релігійні мотиви

 
Починаючи приблизно з другої половини ХІХ-го

століття на Україні найбільше поширені колядки релі-
гійно-біблійного змісту. Ця група колядок охоплює ба-
гато євангельських та апокрифічних оповідань про
життя, муки, смерть і навіть воскресіння Христа. Спі-
вається в цих колядках і про вибирання імени для На-
родженного; про Богородицю, що шукає нічлігу та хо-
ває Христа перед жидами; про грішне дерево «иву»,
що дало себе вжити для мук Христових, і про те, як з
кожної краплини Христової крови виростають христи-
янські церкви.
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Там на річці, на Іордані
Пречиста Діва сина купає,
Сина купає, ченців питає:
«Гой, ченчики Васильчики,
Охристіте сина мого,

Угор. Руси», собранный Я. Ф. Головацкимъ. Часть III. Разночтенія и
дополненія. Отдъленія II. Стор. 555–556.



 
 
 

Сина мого єдиного!»
Они взяли, не христили,
На престолі положили.
«Яке єму ім'я дати?»
– «Яке дати, таке дати:
Хіба Петром єго назвати?»
Пречиста собі не злюбила,
Від престола відступила.
Стали ж они знов гадати,
Яке єму ім'я дати?
– «Яке дати, таке дати:
Хіба Павлом го назвати?»
Пречиста собі не злюбила,
Від престола відступила.
Стали ж они знов гадати,
Яке єму ім'я дати?
– «Яке дати, таке дати:
Хіба Христос го назвати?»
Пречиста собі полюбила,
До престола приступила.
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Гой, на річці, на Іордані
Пречиста Діва Христа купає;
Як купала, вповивала,



 
 
 

У зірниці колисала;
У зірниці колисала,
У місяці заховала.
Прійшли, прійшли всі жидове,
Всі жидове, кагалове:
«Гой, ти, Діво, ти, Маріє,
Де ти Христа, бай, поділа?»
– «Ба я єго не дівала,
У Іордані заховала».
Пішли Іордань в'ни спускати,
Христа Бога в нім шукати:
Увесь Іордань ізшукали,
Христа Бога не спіймали.
«Гой, ти, Діво, ти, Маріє,
Де ти Христа, бай, поділа?»
– «Ба я єго не дівала,
У пшениці заховала».
Пішли жиди лани жати,
Христа Бога в них шукати:
Усі лани позжинали,
Христа Бога не спіймали.
«Гой, ти, Діво, ти, Маріє,
Де ти Христа, бай, поділа?»
– «Ба я єго не дівала,
У темний ліс заховала».
Пішли жиди ліс рубати,
Христа Бога в нім шукати:
Усі ліси до пня стяли,
Христа Бога не спіймали.



 
 
 

«Гой, ти, Діво, ти, Маріє,
Де ти Христа, бай, поділа?»
– «Ба я єго на дівала,
У зірниці колисала;
У зірниці колисала,
У місяці заховала».
Стали жиди з книг читати,
Мусів місяць Христа дати.
«Ти, місяцю, гой, ти, змінний,
Дав ти Христа на невірних,
А в'ни єго зараз взяли,
На тяжкії муки дали;
Всяке древо в пушки били,
Ни одно ся не приймило,
Лиш червива тая ива
В Бога тяжко прогрішила,
В Бога тяжко прогрішила,
Із-за нігтів кров пустила;
А де тая кровця кане,
Там церковця зараз стане,
Там сам Господь служби служить
За здорових, за недужих,
За багатих, за убогих,
За кроваві Христа ноги,
За кроваві єго руки:
Слава, Христе, ти за муки!»80

80 «Народныя пъсни Галицкой и Угорской Руси, собранный Я. Ф.
Головацкимъ». Часть III. Разночтенія и дополненія. ОтдЬленія П.
Обрядныя пъсни. Розділ «Русскія народныя пъсни въ Буковині». Стор.



 
 
 

Колядки біблійно-релігійного змісту звичайно співа-
ють господареві, господині і взагалі старшим людям.

Отже, ми переглянули основні групи мотивів
українських народніх колядок. Це дуже короткий пере-
гляд, але він – як нам здається – вже показує, наскіль-
ки наша колядкова поезія багата і різноманітна, яке
вона має глибоке і міцне коріння в нашій історії, в по-
бутових особливостях нашого народу, яке в ній неви-
черпне багатство поетичних образів.

549–551.



 
 
 

 
Вертеп

 
Як пише Микола Маркевич, у день Різдва Христово-

го грамотні міщани, дяки, школярі та церковні співаки
збирались і носили по хатах відомий ляльковий театр
під назвою вертеп.81

Походження вертепу, як думає Маркевич, можна
віднести до часів гетьмана Конашевича-Сагайдачно-
го, до 1600–1620 років, коли цей гетьман відновив
київську братську школу і Академію.

Польсько-український етнограф Еразм Ізопольсь-
кий82 твердить, що вертеп на Україні виник і найбільше
поширився в роках 1591–1639.

Під 1666 роком ми знаходимо писану згадку про
вертеп у матеріалах Львівського Ставропігіяльного
братства. Серед інших його видатків записано і видат-
ки на збудування вертепу та на декорацію до нього.83

Отже, маємо підстави думати, що вже в XVII-му
столітті виставляти на Різдво вертепну драму – це

81 «Обычаи, повърья, кухня и напитки малороссіянь. Извлечено изъ
нынъшняго народнаго быта и составлено Николаемъ Маркевичемъ».
Кіевь, 1860.

82 Еразм Ізопольський. «Badania podań ludu. Pamątki Ukrainy». Надру-
ковано в «Атенеї» Крашевського за 1843 рік.

83 Євген Марковський. «Український вертеп». Розвідки й тексти. Випуск
І у Києві. З друкарні Всеукраїнської Академії Наук. 1929.



 
 
 

був загальновідомий і по всій Україні поширений зви-
чай. Але, якщо про вертеп взагалі ми маємо згадки
в нашій літературі з XVII-го століття, то тексти вер-
тепної драми дійшли до нас тільки з другої половини
XVIII-го століття. Причина цьому криється, мабуть, в
«усній традиції» вертепної драми. Текст вертепу на-
певно знали всі бурсаки, дяки та співаки на тодішній
Україні, а тому записувати та ще й зберігати текст вер-
тепу не було потреби.

Найстарший відомий нам запис української вертеп-
ної драми був зроблений гущинським дяком, Іваном
Даниловичем, у 1771 або 1776 році, але цей текст, на
жаль, не повний – це лише окремі виписки з вертепної
драми.84

Другий текст, писаний польсько-українською мо-
вою, дійшов до нас з 1790 року; це не оригінал, а лише
копія, та й тій копії бракує початку.85

Найповніший текст, що ми його маємо з XVIII-го
століття, це так званий «галаганівський» список, що
був записаний у селі Сокиренцях у 1770 році від
київських бурсаків; але збереглася лише копія, а про

84 Перетцъ В. И. «Къ истории польського и русского народного театра».
Изд. Отд. рус. языка и словесности Академии Наук. 1905, I. Стор. 61–62.

85 Іван Франко. «До історії українського вертепу XVIII в.». Зап. НТШ.
Том 72.



 
 
 

оригінал нічого не відомо.86

З XIX-го століття ми маємо вже трохи більше текстів
вертепних драм. Найкращий з них – це вертеп Ми-
коли Маркевича, що був виданий у Києві в 1860 ро-
ці. Далі назвемо текст Славутинського вертепу запи-
су В. Мошкова року 1897, Батуринський вертеп запису
Ю. Жалковського року 1899 та вертеп Чалого, що був
надрукований у 1889 році.87

З XX-го століття ми поки що маємо Житомирський
вертеп запису Василя Кравченка року 1927, Славу-
тинський вертеп запису В. Пруса року 1928 та Хо-
рольський вертеп, що теж записаний у 1928 році.

Розуміється, що це не всі існуючі тексти вертепів.
Текстів вертепних драм є ще багато, але ми про них ні-
чого не знаємо. Наше завдання – завдання всіх, кому
дорога українська народня творчість та українська ми-
нувшина, хто любить і цінить традиції нашого народу,
розпитувати людей та розшукувати в стародруках ще
невідомі чи маловідомі тексти наших староукраїнсь-
ких різдвяних вертепів.

86 Євген Марковський. «Український вертеп».
87 «Воспоминанія М. К. Чалого. Ч. І – II». «Кієв. Старина». 1889.



 
 
 

 
Будова українського вертепу

 
Етнограф Микола Маркевич, якого ми вже згадува-

ли, докладно описав вертеп другої половини ХІХ-го
століття. Подаємо цей опис у власному перекладі:

«Наш вертеп є похідний будиночок з двома повер-
хами. Зроблений він з тоненьких дощок і картону.
Верхній поверх має балюстраду, за балюстрадою від-
бувається містерія: це Вифлеем. На нижньому повер-
сі трон царя Ірода; долівку обклеєно хутром для того,
щоб не видно було щілин, якими рухаються ляльки.
Кожну ляльку прикріплено до дроту; під долівкою є кі-
нець цього дроту; за цей кінець, придержуючи ляльку,
вертепник вводить її в двері і водить у напрямку, який
для неї необхідний. Розмова від імени ляльок відбу-
вається поміж дячками, співаками і бурсаками то писк-
ливим голосом, то басом – відповідно до потреби. Вся
друга частина вистави відбувається на нижньому по-
версі».88

Що ж до тексту вертепної драми, то це – цікаве
поєднання книжних елементів з елементами народ-
ними. Вертепна драма складається з двох частин:

88 «Обычаи, повърья, кухня и напитки малороссіянь. Извлечено изъ
нынЪшняго народнаго быта и составлено Николаемъ Маркевичемъ».
Кіевь, 1860. Стор. 30.



 
 
 

різдвяної драми і механічно приєднаної до неї сати-
рично-побутової інтермедії. Перша частина вертепу,
що іноді зветься «святою», – більш-менш стійка, а
друга, народня змінюється в залежності від місцевих
умов, історичного періоду та від здібностей самого
вертепника.

Обидві частини – «свята» і народня – різняться між
собою ще й мовою. Перша частина написана старою
«книжною» мовою з великою кількістю церковносло-
в'янізмів, а друга – створена народом і мало чим різ-
ниться від сучасної української мови.

 
«Свята» частина вертепу

 
У вступі до вертепної драми Микола Маркевич пи-

ше так: «…І Навуходоносора, і блудного сина, і вертеп
написали, очевидно, українці, отже в Академії Київсь-
кій».

Всі пізніші дослідники вертепної драми – В. І. Пе-
ретц, М. Петров, Євген Марковський та інші – не запе-
речували «книжного» (писаного) походження першої
частини вертепної драми. Крім того, всі погоджують-
ся з тим, що вертепна драма якщо і не була створена
цілком в Академії Київській, то в усякому разі дістала
там поважне літературне оформлення.

Про «книжне» походження «святої» частини верте-



 
 
 

пу свідчить ще й те, що вона майже незмінна в усіх
списках відомих нам вертепів. Друга ж (народня) ча-
стина – змінна. Правда, у пізніших записках текст пер-
шої частини вертепу скорочений, а в окремих місцях
дуже попсований – перекручений. Наприклад, у Хо-
рольському вертепі хор співає:

Не плач, Рахіль, зрящого то тела,
Не умирай, а процвітай.
З новою кринню, ку Богу і сину
Не йміла причину.

(Є. Марковський, «Укр. вертеп». Стор. 192).
Такі перекручення можна легко пояснити. Справа

в тому, що стара книжна мова була зрозуміла для
спудеїв Київської Академії, дяків, школярів та іншого
«грамотного люду» тогочасної України, але мало зро-
зуміла для ледве письменних або й зовсім неграмот-
них дрібних ремісників та селян, що пізніше зробили-
ся спадкоємцями перших освічених вертепників.

Так чи інакше, а «свята» частина вертепної драми
виконувалася всіма вертепниками і збереглася в усіх
відомих нам текстах. Кінчалася ця драма смертю Іро-
да, а після смерти такого лиходія люд, звичайно, має
радіти, веселитися. Отже, починається народньо-по-
бутова інтермедія – друга частина вертепу.



 
 
 

 
«Народня» частина вертепу

 
Як уже сказано, друга частина – витвір самого наро-

ду. В цій частині вертепу ми спостерігаємо віддзерка-
лення побуту населення України того часу, коли вер-
теп був створений. Так у Сокиренському вертепі ми
бачимо побут XVIII століття, тоді як Батуринський вер-
теп змальовує нам кінець ХІХ-го століття, а вертеп, за-
писаний у Хоролі, дає нам яскраву картину 20-их років
нашого століття.

Перш за все скажемо про одяг дійових осіб. У Со-
киренському вертепі всі жінки мають на собі плахту,
запаску, карсетку та білі вишиті сорочки. Дівчина має
заплетені коси і стрічки на голові, а «баба» та Климо-
ва жінка – очіпки. Навіть Рахіль в описі Ґалаґана ви-
ступає в одязі української молодиці. Запорожець – у
повному одязі тогочасного козака-запорожця. На обох
пастухах, Климові, школяреві, дякові – на всіх ми піз-
наємо одяги другої половини XVIII століття.

У Батуринському вертепі, що відноситься до кінця
ХІХ-го століття, ми бачимо вже дещо змінений одяг
дійових осіб. В IV сцені II частини читаємо таке: «На
сцену з'являється багато різноманітних фігур: генера-
ли, офіцери, солдати, купці, козаки, селяни та пани



 
 
 

– всі в одягах останнього часу»89 – тобто 1899-го ро-
ку, коли був записаний вертеп. Зрозуміла річ, що одяг
кінця ХІХ-го століття багато чим відрізнявся від одягу
часів козаччини.

У Хорольському вертепі ляльки одягнені так, що
«коли ці ляльки поставити поруч, то вони викликають
спогади про 1918 рік».90

Тепер перейдемо до дії персонажів. Як відомо, у
XVIII-му столітті, а особливо після поразки під Пол-
тавою року 1709, на Україні були «постої» російських
військ, що дуже допікали нашому населенню. Хоч на-
селення москалями було незадоволене, все ж у Со-
киренському вертепі ми не зустрічаємо такого гостро
негативного ставлення персонажів до москаля, як до
поляка. Це, очевидно, тому, що москалі, як окупанти
України, могли контролювати публічні виступи. Крім
того, відогравали тут певну ролю і віроісповідні моти-
ви.

Негативне ставлення Запорожця до поляків (а тому
й до «католиків», під якими розумілися «ляхи») – річ
самозрозуміла. Текст Сокиренського вертепу, як про
це вже згадувалось, був записаний у році 1770-му ли-
ше через два роки після вибуху великого повстання
населення Правобережної України проти поляків. Це

89 Євген Марковський «Український вертеп». 1929.
90 Там же.



 
 
 

був час, коли на Україні виникло прокляття: «Щоб тебе
свята Кодма не минула!»91 Тоді ж в Умані, як говорить
переказ, виникла і приказка: «Лях і москаль на один
копил шиті!»92

Дивує нас брутальне ставлення Запорожця до «по-
па» – священика. Адже ж київські бурсаки – імовірні
автори і безсумнівні виконавці Сокиренського верте-
пу – самі мали стати священиками – чому ж вони так
негативно ставились до «попа»? Відповідаючи на це
питання, ми можемо висловити здогад, що і тут вер-
тепники, очевидно, мали на увазі не «попа», а ксьон-
дза – отже, знову ж таки поляка. Та найкраще це місце
«обійти» словами того ж Запорожця:

«Доводиться з пісні слів не викидати,
А що було, то вже пройшло,
І прошу об тім лихом не поминати!»

Негативне ставлення до жида-шинкаря та цигана –

91 Кодма (або Ко дня) – містечко Житомирського повіту на Волині, де
року 1768 під проводом региментаря Стемпковського поляки переводи-
ли суд над гайдамаками з нелюдськими карами на смерть та каліцтво.
(З Української Загальної Енциклопедії, том II, стор. 298).

92 Цей переказ був записаний мною в 1937 році від Марії Г-к, жінки
понад п'ятдесят років, у селі Громах на Уманщині. Переказ розповідає,
як Іван Гонта і Максим Залізняк попрокидалися з похмілля у Трековому
лісі з пов'язаними руками, і ось тут Залізняк сказав до Ґонти: «Бачиш,
Іване, лях і москаль на один копил шиті!»



 
 
 

гандляра кіньми, на мій погляд, зовсім не свідчить про
національну нетерпимість, а є лише реакцією на со-
ціяльні відносини.

Що ж до монолога Запорожця у 12-ій яві, то це
– цікаве відображення політичної ситуації тогочасної
України взагалі і Запоріжжя зокрема. То був час, коли
над Січчю збиралися «чорні хмари». Запоріжжя зруй-
новано року 1775-го, отже, лише через п'ять років піс-
ля того, як цей монолог був записаний у селі Сокирен-
цях.

Запорожець у цьому вертепі і співає, і б'є всіх під-
ряд, не минаючи й самого чорта, і танцює, але за цими
веселощами все ж відчувається смуток. Тодішня коза-
цька старшина, козаки та й посполиті, дивлячись на
«сокиренського» Запорожця, мали, – як нам здаєть-
ся, – більше підстав до роздумування, аніж до сміху.

Дія Батуринського вертепу малює побут України, що
вже втратила будь-яку автономію і цілком залежала
від Росії. Запорожець тут те саме, що в Англії Панч, у
Франції Полішінель, а в Італії Пульчінелльо – народній
блазень. Він уже не співає патріотичних пісень, не ви-
голошує промов, над якими варто задуматись, а про-
сто розважає публіку своїми не надто влучними до-
тепами, танцями та бійкою. Його постать утратила ту
ідейну наснагу, яку мала в часи козаччини. Але в цьо-
му вертепі з'являються нові і досить цікаві побутові



 
 
 

сцени, як ось залицяння парубка до дівчини, де вдало
використовуються народні пісні. Бачимо в ньому і мо-
менти суто місцевого, батуринського побуту: тут з'яв-
ляється чернець Крупецького манастиря і Солоха –
молодиця з села Осицького. Крупецький манастир був
тоді в селі Осицькому – за п'ять кілометрів від Батури-
на. З'являються тут уже російські генерали, офіцери,
лікар у військовій уніформі.

Цікаво, що козак-запорожець у Сокиренському вер-
тепі йде до «куреня віку доживати», бо ж Запоріжжя
ще існувало в ті часи; а вже в кінці XIX-го століття коза-
кові немає куди йти, бо ж Україна втратила і ту автоно-
мію, що мала колись, а Запоріжжя було давно зруйно-
ване москалями. Козака в Батуринському вертепі вби-
ває кінь, а музика грає по ньому сумну мелодію. На
цьому друга дія Батуринського вертепу й кінчається,
бо Савочка-жебрак, що з'являється після смерти ко-
зака, має дуже обмежену ролю: він збирає гроші за
виставу.

У Хорольському вертепі Запорожець не ліпший, ніж
у Батуринському, але, крім нього, з'являється Гайда-
мака, що своїм виглядом нагадує вояка українського
війська 1918–1920 років. Правда, роля цього Гайдама-
ки дуже обмежена: він виходить, танцює гопака, зни-
кає і більше на сцені не з'являється. Але не забувай-
мо, що вертеп записано в 1928-му році, коли вертеп-



 
 
 

ник не міг показувати Гайдамаку як позитивного героя,
а показувати його в поганому освітленні, мабуть, не
хотів і вважав за краще обмежитися гопаком.

З'являється тут уже й донський козак, що б'ється
з Запорожцем; але Запорожець його перемагає і до
самого кінця вистави залишається живим. В цьому я
вбачаю знак пробудження національної свідомости і
віри населення України в те, що козацька слава нев-
мируща.

Далі на сцені з'являються росіяни і співають «ча-
стушки» – дуже поширений жанр фольклору в часи
Визвольних Змагань на Україні, занесений до нас мос-
калями.

Дуже характерну для тих років пісеньку співають на
сцені жид і жидівка:

Жидівка:
Ой куди ж ти ідеш,
Куди шкандибаєш?
Жид:
У райком за пайком,
Хіба ж ти не знаєш?93

Як бачимо з прикладів Батуринського і Хорольсько-
го вертепів, вертепні драми XIX і XX століть значно

93 Є. Марковський. «Укр. вертеп».



 
 
 

поступаються перед старим Сокиренським вертепом
часів козаччини, поступаються не тільки під ідейним,
але й під мистецьким поглядом.



 
 
 

 
Вірші на Різдво Христове

 
Крім колядок і вертепів, був колись, а подекуди

зберігся й досі, звичай виголошувати вірші на Різдво
Христове.

Виголошувати вірші ходили, звичайно, хлопці-шко-
лярі, збираючись невеличкими гуртками по 2–3 особи.

Змістом різдвяних віршів були священні події, про
які звичайно згадує церква під час різдвяного Богослу-
жения. Деякі з цих віршів були, очевидно, частинами
вертепних драм, повні тексти яких до нас не дійшли.
На «вертепне» походження цих віршів указує ще й той
факт, що іноді виголошувачі віршів характеризуються
під пастухів, вояків царя Ірода, чорта та інших персо-
нажів вертепних драм. Крім того, різдвяні вірші в окре-
мих місцевостях України ще й досі називаються вер-
тепами.

Нижче ми подаємо, як приклад, кілька різдвяних вір-
шів з Слобідської України.

Будьте здорові та не лайте мене,
Чого я прийшов – питайте мене,
Чого прийшов, яким дотепом?
Не сам прийшов я, а з вертепом,
Щоб вам його показати і про все чудо розказати,
Що сам чув і що бачив;



 
 
 

Коли захочете питати, так цур, не перебивати!
Як ми вчора пасли овець ватагу —
Та не дивуйтесь на відвагу:
Бо це було у теплому краю.
Корм придався зелененький,
Кошари були готовенькі —
Все, як на весні буває у маю,
Усе було гарно, нічого й казати.
Як стало вже смеркати,
Я дав раду: «Гоніть, хлопці, ватагу
Та варіть круту кашу з салом,
А, наївшись каші, гоніть ватагу на баз
Та запирайте добре ураз,
Щоб який варяга не причвалав
Та й нашої ватаги не вкрав!»
Тільки що поснули, збунтувалась уся ватага,
Вся від стіни: неначе у броварні брага.
«Яцько, Опанас, і ти, Тарас! беріть добру дубину
Та спишіть варязі усю спину!»
Аж гульк: а воно сяє і крилами махає.
Яцько каже: «Це птах», а Панас: «Це пряха».
А я кажу: «Тю, дурні! Це янгол Божий,
Хіба ж ти не бачиш, який він гожий?!»
І почав питати, щоб почути від нього глас:
«Чого ти, янгол Божий, прилетів до нас?
Чи душі хочеш забрати,
Чи вівці у нас пооднімати?» —
«Я послан не за душами, а послан небесами
Повідать вам радісную весть:



 
 
 

Бог з неба прийшов і на землі днесь!» —
«Ой, лихо! Чи не за гріхи карати?» —
«Про це нічого й помишляти:
Які і є, то Він хоче на себе забрати». —
«Гей-гей, яка чудасія, це збулася та професія,
Що дід Мусій колись казав!
Скажи ж нам, янгол Божий, де той дім пригожий?»
—
«Я рад би вас проводить, та треба на небо летіть
І співать: «Діва днесь».
Дивіться на цю звізду пильненько,
Вас доведе вона пряменько». —
«Яцько, Панас, і ти, Протас! Беріть луччу ярку
Та понесім породілі Божій у подарку».
Взяли, пішли, – чого треба, те й знайшли.
Там сиділа породіля Божа, як ясочка хороша,
На руках дитятко держала, а Воно чуть не
вимовляло.
Там стояло багато царів; аж цілих три,
І щось вони в подарунок принесли.
Вона від них те все прийнявши
Та разів з п'ять «спасибі» їм сказавши,
Додому відпустила.
А далі й ми приступили:
«Прийми від нас, Мати Божа, ягнятко
Та накорми своє дитятко!»
Вона від нас подарок узяла
І разів з п'ять «спасибі» нам сказала.
А ми тоді – хто вліво взяв, хто вправо взяв.



 
 
 

А я оце до вас попав,
Щоб вам усе це розказати
І вас з празником поздоровляти.

(Слобода Р.)
 

* * *
 

Здоров були та з тим, пани,
З чим я ось до вас припхався.
Та не перечте лиш мені,
Бо я того не сподівався.
Скажу я вам вість чудну й дивну.
Та тільки жаль, що половину,
Майже забув, що бачив, а що чув,
Як по правді вам признатись,
А ви скажете, що було б і не братись.
Хоч смійтеся, а це не брехенька.
Не з себе вигадав я сам
(Бо, далебі, я бачив сам).
Нас там гурба була немаленька,
І був над ними я личман.
І звали нас: я – Опанас,
Яцько, Панько і був Протас
Та ще й Явтух, підпасич був у нас.
І овечат була ватага.
Та й не підходь, було, воряга,



 
 
 

А вже дамо парла, аби хто вчув,
А це ж було не серед літа,
Та тільки в теплому краю,
Ми пасли овечат до світа,
Як на весні бува в маю.
Корми задались зелененькі,
Кошари були готовенькі,
Привольє для всього було:
На тирло було де ставати,
Була й вода, щоб напувати;
Признатись, все до нас брело.
Деньок случився веселенький,
І вівці паслися гаразд;
Над вечір стало так хмарненько,
І дощик бризнув кілька раз.
І так уже повечоріло,
Не зоряно, а похмаріло,
То я Яцькові й заказав:
«Женіть лиш вівці ви з Протасом
Та й запирайте з викрутасом,
Та ще щоб хто там з вас і спав».
А ми пішли собі в верб'яжок,
Бож недалечко був лужок,
Панько, я та ще й Явтух,
А ось біжить Протас: трюх, трюх…
«А що, чи справився, Протасе?» —
«Та глянь лише, Опанасе,
Як на небі зоря погоріла,
Глянь, як уся заядріла!»



 
 
 

Я – гульк, аж, далебі, що так.
Дивлюсь, а ще щось ясніє,
Та й думаю: відкіля це взялось?
Та й зірниця не буває;
Ні, це щось дивне бути має!
А далі і хлопцям указав:
«Чи бачите, – я їм сказав, —
Чи бачили ви таку зірницю,
Хоть утреню, хоть вечорницю?
Бо, далебі, зроду бачу сам». —
«Дивись, наш Панько як дує! —
Явтух побачивши, сказав, —
Вже він недурно так пильнує!»
А далі ось і закричав:
«Сюди, Явтух і Опанасе!
Сюди, Яцько, і ти, Протасе!
Якийсь воряга причвалав до нас!»
Ми кинулись туди скоріше,
Змовлялись бить його дружніше,
Щоб уже більше він не крав.
Ми щоб туди – волосся дубом,
Якби од відьми, устає,
Ми – хто рачки, а хто пугом,
Аби побачити, хто в кошарі є.
Дивимось: з краю в край шагає
Та ще велике щось літає,
Не чоловік, а бачте, схоже.
Панько сказав: «Це гарна птаха?!»
Явтух: «Ні, це, мабуть, пряха!»



 
 
 

Панас: «Е, тю, дурні! Це янгол Божий!»
Як вимовить оце Панас,
Так опустилось серце в нас,
Мороз по шкірі нас продрав.
А далі трохи ободрились:
Чого ж нам янгола бояться,
Він не кинеться кусаться:
Бач, який він гарний, так, як пан.
Тоді до нього причвалали,
А далі разом всі спитали:
«Що ти, пане, скажеш нам?» —
«Ідіть ви до Вифлеема в стан,
Візьміть з собою і ягнятко,
Побачите там паню і дитятко,
Йому віддайте ви ягня,
Не думайте, що це брехня,
Бо цю ніч Христос народився,
Син Божий од Діви воплотився».
Стрепенувся, та й не стало.
Ну, що ж робити тут припало?
Тут і ума мого не стало:
А що янгол нам віщав, те треба робити.
Зараз іти у кошару ягнятко ловити.
Що лучче ягня то й піймалось;
Піймавши, як на релець, пхались
Та ще совітувались,
Щоб ще куди не заблудити:
Темна ніч, не видно, де ходити.
А далі наш Панько напхався,



 
 
 

Об стайню лобом як удрався
Та лежа слухає чмелів.
«А що, Панько, покотився?» —
«Але! На стайню нахватився
Та й гарно лоб свій підігрів». —
«Ідіть же, хлопці, в стайню
Та всі рівненько говоріть,
Щоб не розсердить Діву паню,
Як будемо ягня дарить.
Скоріш ідіть та не тащіться,
А як казати – вже не вчіться,
І тільки в стайню що упхались,
То зараз всі позатулялись:
Бо світ великий осіяв.
А далі трохи ободрились,
Навколюшки усі упали,
Тому дитятку поклонились,
А ягнятко пані віддали:
«На, – кажемо, – тобі оце ягнятко,
Щоб не голодне було твоє дитятко!»
Потім вона веліла нам устати
І почала нас ласкаво вітати,
Як ніби знала нас давно.
Біля тії ж близенько пані
Стояв у жовтому жупані
Старенький дуже чоловік,
Як буцім прожив другий вік.
Біля того дядька близенько,
Понуривши голови низенько,



 
 
 

Тут же, у самих ясел
Стояв бичище і осел,
І вони глянули на нас, бурлак.
Дідок же, трохи поворчавши,
Щось Пані на вухо шептавши,
Балакав з нами сяк і так,
За тим сказав: «Ідіть ви в мир, проповідуйте,
Що це родився Божий син!» —
«Прощайте!» – ми сказали
І кланялись поряду всім.
Пішли відтіль, як не бували,
Ідучи, койщо розмовляли,
І по отари розділились:
Як нам було і що знайшли.
Тоді ми хто вліво, а хто вправо взяв,
Я оце до вас попав.

(Слобода Тарасівка на Слобожанщині. Селянка М.
Мозгова)94

 
* * *

 

Звізда світла з востоку гряде,
За собою трьох царів персицьких веде,

94 П. В. Иванов. «Жизнь и повърья крестьянъ Купянскаго уъзда, Харь-
ковской губерній». Харьковъ, 1907. XVII сборникъ Харьковскаго Истори-
ко-Филологическаго Общества.



 
 
 

Поклін дати царю і пану,
Вишніх сил всього світу гетьману.
Король-Ірод дуже смутився,
Що Ісус Христос від Діви народився,
Велів питати, по всіх землях шукати,
Велів губити, малих діток ізбити.
Одних кіньми топтали,
Других в полі роздирали,
Матері їх гірко ридали,
Руки свої до Бога піднімали:
«О, Іроде безумний! Як ти в собі жалю не маєш,
З невинних младенців кров проливаєш!»

 
«Трон»

 
В 1908-му році етнограф І. В. Бессараба записав

тексти двох народніх вистав – у містечку Нова Прага
та в селі Іванівці на Херсонщині. Обидва ці тексти над-
руковані в одному з видань «Імператорської Академії
Наук»95і називаються вони «Трон» – імовірно, від тро-
ну царя Ірода. В передмові до цього видання читаємо
таке: «…кілька років тому в дні Різдвяних свят мож-
на було бачити на вулицях «переодягнених» хлоп-

95 «Матеріали для зтнографіи Херсонской губерній». Собралъ И. В.
Бессараба. Сборникъ отдЬленія русскаго языка и словесности Импера-
торской Академій Наукъ. Петроградъ, 1916.



 
 
 

ців, що заходили в заможніші доми і пропонували ви-
ставу». А далі пояснення: «Трон» – це народня тра-
гедія-містерія. Всі дієві особи в цій містерії одягнені
відповідно до тих ролей, які вони виконують; деякі
в машкарах і характеризовані. Для виконання харак-
терів є й предмети: царська корона, зброя воїна, ко-
са для смерти тощо…»

«Трон», як і вертеп, складається з двох частин: релі-
гійної, де головну ролю грає цар Ірод, і світської, де
міг би проявитися народній (національний) характер.
Але в обох текстах, записаних Бессарабою, ми нічо-
го українського не знаходимо. Натомість друга дія від-
кривається піснею: «єздил, єздил русский царь».

В передмові до текстів обох вистав є така припис-
ка: «…тепер (в останні 10 років), з наказу поліції,
ця невинна народня містерія заборонена з уваги на
небезпеку протиурядової агітації в народі під вигля-
дом «Трону». Це дає нам підставу думати, що були
й інші «Трони», без «русскаво царя», тексти яких, на
жаль, до нас не дійшли.



 
 
 

 
Щедрий вечір

 
 

Вечеря
 

За тиждень після коляди, напередодні Нового Року
– Щедрий Вечір. Це – залишок стародавнього, імовір-
но, дохристиянського звичаю. За християнським ка-
лендарем – це день преподобної Меланії. В народ-
ній традиції обидва свята об'єднались, і тепер маємо
Щедрий Вечір або свято Меланки.

Наддніпрянська Україна і Гуцульщина святкують
Щедрий Вечір як значне свято різдвяного циклу з
добре розвиненою обрядовістю. Галицьке Поділля не
святкує, бо Щедрий Вечір у галичан – напередодні Во-
дохрищів, тоді як на Наддніпрянщині це – «Голодна
кутя», Богоявление надвечір'я.

В Україні на Щедрий Вечір батько ховається від ді-
тей за пирогами – символом щедрости, багатства!

«Ввечорі, як зоря засяє, мати, було, запалять свічку
перед образами, обкурять ладаном хату і поставлять
череп'яну миску з пирогами на стіл. Тато сядуть на по-
кутті і голову прихилять – ховаються за пирогами. А
ми, діти, вдаємо, що не бачимо їх:

– Мамо, а де наші тато?



 
 
 

– А хіба ж ви мене не бачите, діти?
– Не бачимо, тату!
– Дай, Боже, щоб і на той рік ви так мене не бачи-

ли! Оце так, було, батько скажуть, перехрестяться і за-
прошують всю сім'ю до столу, до «щедрої куті» – «щоб
у достатках і спокої других свят дочекати!»

Тільки посідали за стіл, а під вікном уже й щедру-
ють:

Щедрий вечір, пане господарю,
Стережи, Боже, твого товару,
Твого товару, всякого статку,
Молім Бога за отця, за матку.
Добрий вечір!»

Отак згадує про Щедрий Вечір добродій Свирид Га-
лушка з Київщини.

Щодо страв Щедрого Вечора, то вони не скрізь од-
накові: понад Дніпром печуть пироги з м'ясом і сма-
жать гречані млинці на свинячому смальці, на півдні
України фігурують бублики, а в гуцулів – вареники чи,
як вони кажуть, «пироги».

 
Коза

 
«Як було мені років дванадцять, – продовжує мій



 
 
 

співбесідник, – водили ми козу. Зібралося нас аж вось-
меро козоводів! Ми що дві-три хаті мінялися, бо ж кож-
ному цікаво бути козою…

– Як же ви робили козу?
– Та як – оце вистружемо обруча з білолозу. На груб-

шому кінці розколина – роги. Тоншого – вставляємо в
розколину і в'яжемо мотузком. Роги обмотуємо лепе-
хою, щоб кращі були. Біля рогів з обох боків дерев'яні
ложки – вуха. На протилежному кінці обруча – ломач-
ка з віхтиком: це хвіст.

Кому припаде бути козою, одягає обруч – щоб ріж-
ки приходились на голову, а хвіст – за спину. Наки-
дають кожуха – вовною догори. Спереду запинають,
щоб тільки роги, вуха та «морду» видко було. Рукави
звисають донизу – це ніби передні ноги кози. Однією
рукою коза тримається за ломачку і трясе віхтиком –
«крутить хвостом».

Крім «кози», є в компанії ще «кіт» з торбою на сало –
це найменший з хлопців перебраний з кота з довгими
вусами. Він нявчить – просить сала.

Як добре смеркне, починаємо водити «козу». За-
видна з «козою» не ходять.

Оце вийдемо на вулицю і радимось:
– Куди підемо?
– Гайда до Свирида Карлаша, у нього дітей багато!
– Ходім!



 
 
 

Приходимо, один біжить під вікно і гукає:
– Дядьку, пустіть козу до хати, бо змерзла!
А дядько ніби відмовляється – так належиться по

звичаю:
– Нема де тій козі розгулятися – тісно в хаті!
– Та пустіть, бо змерзла!
І так до трьох разів козовод проситься, а дядько від-

мовляє. Нарешті каже:
– Та я вже пустив би, але… що дядина скаже? Ко-

зовод – до дядини:
– Будьте ласкаві, дядино, пустіть, бо й козенята по-

мерзнуть!
– Навіщо ви нам здалися? Уже пізно, діти спати зби-

раються, налякаєте їх!
– Та пустіть, дядино, бо коза мерзне. М-е-е!..
– Я хату помастила, припічок білила, а ви мені пуст-

ку зробите!
Коза знову: «Ме-е-е!»
– Та йдіть уже, йдіть… Тільки добре співайте!
Першим іде старший козовод і веде «козу», за ними

– «кіт», а за «котом» – всі щедрівники.
Увійшли, поскидали шапки, «добрий вечір» сказали

– не разом, а хто коли зайшов. Поставали серед хати,
і старший козовод починає:

Нуте, панове,



 
 
 

Нуте, мурове,
Поставайте вряду,
Я козу веду!

«Коза» і «кіт» тупають у такт пісні – витанцьовують.
А діти смикають – то «козу» за хвоста, то «кота» за
вуса… тішаться! Щедрівники всі хором співають:

Наша козиця —
Вже стара птиця,
Недавно з Києва,
З довгими кісьми:
– Ногами стопчу,
– Рогами сколю,
– Хвостом змету!
Що на горі вовк з вовченятами,
То в долині коза з козенятами.
Ой, де взявся вовк
Та козу натовк,
А вовченята – за козенята.
Де взявся заєць
Став козу лаять:
– Ой, ти, козиця,
Старая птиця,
Діточкам та й не матиця.
Ухопила серпок,
Та й по полю: скок, скок!
Нажала сніпок
Та й змолотила,



 
 
 

Своїх діточок
Та й накормила!
Ой, не йди, коза,
У темні ліса,
Там стрільці-гонці
З острова Хортиці!
Що перший стрілець —
Козак-молодець,
Ударить козу під правое вухо,
З лівого вуха потекла брюха!
Тиць, коза впала,
Хвіст свій задрала.

«Коза» падає, задирає хвіст і вдає, що мертва. «Кіт»
її ніби обнюхує, крутячи вусом. Хор щедрівників співає
далі:

Треба козиці три куски сала.
«Кіт»:
Мяу, мяу… сала!
Щоб коза встала.
Хор:
Ой, устань, козо.
Та й струсися!
По цьому дому,
По господарю
Ізвеселися!

«Коза» схоплюється і починає танцювати. Хор спі-



 
 
 

ває:

Ой, слухай, козо,
Де труби гудуть,
Там млинці печуть,
То і нам дадуть!

«Коза» йде до печі, задирає морду і нюхає. Хор:

Хозяїн іде, пожиток несе.
Перший пожиток:
Мірочка гречки
На варенички.
Другий пожиток:
Мірочка жита,
Щоб коза сита.
Третій пожиток:
Решето вівса,
Зверху ковбаса,
Та й щедрівка вся!
За ці щедрівки —
Кварта горілки,
А з цеї мови
Будьте здорові!

Пісня скінчилась. Щедрівники, звертаючись до гос-
подарів, кажуть всі разом – в один голос:

– Будьте здорові з празником! Старший козовод –



 
 
 

до «кози»:
– Кланяйся хазяїну й хазяйці!
«Коза» кланяється господареві, господині та всім

дітям – по черзі.
Господар дарує щедрівникам пиріг чи копійок п'ять

грошей. «Кіт» – до господині:
– Мяу, мяу… сала, щоб коза брикала!
Козовод:
– Дайте, дядино, сала, бо кіт здохне!
– Нема сала, миша вкрала! – говорить господиня.

Або: Сало – погасало! Не звикайте до сала, бо й нам
мало!..

А «кіт» усе нявкає, товчеться навколо господині, аж
поки та дасть йому шматок сала. Сало – «котові» в
торбу, пиріг – у мішок козоводові, а гроші – в скриньку
скарбникові.

Виходячи з хати, щедрівники кажуть:
– Прощавайте! Дай, Боже, щоб того року діждали!
Вийшли на вулицю, оглянулись навколо – скрізь

темно… Село вже спить, тільки ген-ген, на горі світить-
ся: то дівчата «Меланки» справляють. Козовод:

– Хлопці, ходім!
Прийшли, заглянули у вікно, а там уже й парубки з

«Меланкою», – поскидали машкари, за стіл сідають.
Ми всі разом:

– Ме-е-е!..



 
 
 

Дівчата, чуємо, гукають:
– Козоводи прийшли, пускайте їх до хати!
Парубки відчинили нам двері, ми ввійшли, свій

«дохід» – на стіл… Гуляємо всі разом!
 

Парубоча «Меланка»
 

За «Меланку» вбирається парубок, що вміє «штуки
викидати» – добре жартує.

«Меланка» має свій «почот», сама не ходить! По-
чот неабиякий: орач з чепігами від плуга, сівач з сів-
нею через плечі, дід з гарапником, ведмідь, коза, жу-
равель, циган, циганка і чорт з ріжками.

Все це – в кожухах догори вовною, в машкарах, ла-
хмітті, підмальоване білою глиною, замащене сажею,
з клоччя зроблені бороди, вуса, патли… Одним сло-
вом – хто як зумів!

Ватага рухається селом з жартами, вигуком, сміхом.
«Циганка» пристає ворожити, «циган» – коні міняти,
«ведмідь» танцює, «коза» грає на скрипку, а «жура-
вель» – найвищий парубок у селі – вибиває в бубон.

Діти юрбами бігають за парубочою «Меланкою», та
й старі не раз вибігають на вулицю, щоб подивитись
на веселу кумпанію…

До кожної хати ватага не заходить – йде туди, де
збираються дівчата. Дозвіл щедрувати парубки випро-



 
 
 

шують піснею під вікном:

Ой, господар, господаречку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!

– Просимо!
Ватага лишає в сінях свої ціпки та гарапники, об-

мітає чоботи від снігу і заходить до хати:
– Добрий вечір вам у хаті!
– Доброго здоров'я! А які ж ви кумедні, – щебечуть

дівчата, – і ведмідь, і коза… А Грицько який! Де це ти
таку хустку доп'яв? Мабуть, мати каглу затикала?!

– Мовчіть, дівчата, – «Меланка» соромиться!
– Ха… Ха… Ха… Диви, як побіліла! Грицьку, чого ж

ти вуса не збрив?
Отак жартують над «Меланкою», а «вона» – байду-

же: шукає віника – сміття розкидати, свіжих глиняків –
припічок «мастить».

Господині знають цю звичку і все ховають, щоб «Ме-
ланка» не знайшла.

Щедруючи, хлопці висміюють кепських господинь:



 
 
 

Наша Меланка – неробоча,
На ній сорочка парубоча…
Люди ідуть на жнива,
А Меланка – на пива!
Люди ідуть з серпами,
А Меланка – з шклянками!
Люди нажали по сім кіп,
А Меланка – один сніп!
Пішла Меланка на містечко,
Купила собі пасьминечко.
Пряла вона – від кур до кур,
Напряла починків – один гур!
Дала кицькам мотати,
Кицьки взяли – втікати!
Збіглися люди – дзвонити,
Кицьку з починком ловити!
А ловили – не вловили,
Нашу Меланку похвалили…

– Та годі вам! – обзиваються дівчата. – Якоїсь кра-
щої співайте! Козо! де ти?

В середину кола входить «коза» і починає вибрику-
вати – танцює під спів хору:

Го-го-го, коза!
Го-го-го, сіра!
Го-го-го, біла!

Ой, розходилася, розвеселилася



 
 
 

По всьому дому, по веселому!
Де коза ходить, там жито родить!
Де не буває, там вилягає…
Де коза – ногою, там жито – копою!
Де коза – рогом, там жито – стогом!
А в нас на Сандрівці усі хлопці – стрільці,
Встрілили козу у правое вушко,
В правое вушко – в саме сердечко!
Тут коза впала, нежива стала,
А міхоноша бере дудочку:
Надулась жила, коза ожила
Та й пішла коза, та й стрибаючи,
Та стрибаючи, гасаючи,
Своїх діток та шукаючи!..
Трррт, коза!

«Коза» тупнула ногою – аж шибки на вікнах задри-
жали, і танець зупинився.

– Добра «коза», гарно танцює!
– Гарно, тільки засапалася, як дід Марко у ярмарку.

Бач – роги помокріли!
– А ти що хотіла – вибити «козу» закаблуками і щоб

піт не виступив?!
– Дівчата, орач іде! Бач, як чепіги носить!..
В середину кола ввійшов орач. Хор співає:

Твої воли,
Мої воли —



 
 
 

Гей, гей!
А впереді
Два ведмеді —
Гей, гей!
А в пригоні
Дві вороні —
Гей, гей!
В колесниці
Дві синиці —
Гей, гей!

Коли хор співає, орач, тримаючи поперед себе че-
піги, вистукує ногами в такт пісні.

Після орача витанцьовує сівач, а далі – ведмідь, жу-
равель і, нарешті, чорт з рогами. Все це викликає ба-
гато сміху і влучних дотепів.

Коли щедрівка скінчилась, хлопці скидають машка-
ри і на запрошення дівчат сідають до столу.

 
Дівоча «Meланка»

 
Водять «Меланку» й дівчата. Дівоча «Меланка» має

поважніший характер. Дівчата вибирають найкращу з-
поміж себе і одягають її «молодою» – вінок, стрічки,
багато намиста… Друга з дівчат убирається за моло-
дого, що зветься Василем, – жупан, шапка, шаравари,
чоботи… Вся дівоча ватага іменується дружками.



 
 
 

Дівчата з «Василем» та «Меланкою» до хати не за-
ходять – щедрують під вікном:

Ой, на річці, на Йордані,
Добрий вечір на Мелані.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на сей вечір!..
Наша Меланка, як біль, біла,
Нашу Меланку журба з'їла.
Васильчику-чічільчику,
Посію тебе на городчику,
Та буду тебе шанувати:
Тричі на день поливати!
Тричі на день поливати
І в неділю підгортати!

Або ще заспівають «дністрянської Меланки»:

Наша Меланка у Дністрі була,
У Дністрі була, дністровую воду пила,
На камені ноги мила,
Білий хвартух замочила:
– Повій, вітре буйнесенький,
Висуши хвартух тонесенький!
– Повій, вітре, туди-сюди,
Висуши хвартух межи люди!
– Повій, вітре, на болото,
Висуши хвартух, як золото!
– Повій, вітре, на дубині,



 
 
 

Висуши хвартух на дівчині!
Добрий вечір!
– А, здорові були, дівчата!
Котра з вас «скарбник»?
Щоб Меланці «на вінок» гроші кинути?!.

Отак колись щедрували!»
 

Дівчата ворожать
 

Хоч дівчата і самі з «Меланкою» ходять, і парубо-
чу «Меланку» частують вечерею, проте знаходять час
поворожити.

Ворожать переважно так само, як на «Андрія» во-
рожили. Бігають попід вікна слухати, питаються про-
хожих чоловіків: «Дядьку, як вас звати?», кидають че-
рез хату чоботи – куди впаде чобіт носком, туди й за-
між вийде… Перелічують кілки в плоті: «удівець, мо-
лодець»… Дівчата-гуцулки зав'язують собі очі хусткою
і навпомацки лічать кілля в плоті до дев'яти. Дев'ятий
перев'язують хустинкою і ранком дивляться: рівний,
гарний – наречений такий буде, а як кривий, горбатий,
то й «доля» крива!.. На Гуцульщині ще годують кота
варениками, як на «Андрія» пса годували, щоб дові-
датись: «Котра з нас перша заміж піде?»

На Слобожанщині дівчата розкладають опівночі во-



 
 
 

гнище на березі річки, на льоду прорубують ополонку
і чекають, щоб добре розгорівся вогонь. Коли вогни-
ще розгорілось, кожна з дівчат бере тліючу головню і
кидає її в ополонку: затріщить вогонь на воді – за ба-
гатого заміж піде, тільки «пшикне» головня і тріску не
видасть – за бідного!

Дівки-чарівниці в цю ніч збирають «дивацьке» зілля
«нечуй-вітер». Хто його знайде, – а росте воно в таких
місцях, що тільки чарівниці знають, – той може зроби-
тися «нечуваним і небаченим»…

 
Чародійна ніч…

 
Серед нашого народу існує поетичне повір'я, що но-

ворічна ніч для віруючих людей «розкриває небо, і во-
ни можуть просити у святих все, що їм забагнеться:
перетворення води на вино, каменя – на хліб, глини
– на мід».

На Гуцульщині в цю ніч ґаздиня бере опівночі на го-
лову шапку і з хлібом та коновкою виходить до води.
Там вона тричі занурює хліб у воду і примовляє: «Не
хліб ся купає в воді, але я – в здоров'ї і силі!» Набира-
ючи води в коновку, вона примовляє: «Я не беру воду,
але мід і вино!..» Повертається ґаздиня до хати, всі
сплять – ніхто нічого не чує. Вона навшпиньках, без
найменшого шелесту підходить до своїх дітей і тор-



 
 
 

кається їх голів мокрим хлібом, примовляючи: «Абись-
те були такі величні, як святий Василь величний».

У коновку ґаздиня кидає кілька срібних монет. Ран-
ком на Новий Рік вся родина вмивається тою водою, і
це «принесе щастя на гроші через увесь рік!»

Новорічна ніч на Гуцульщині – свято печі «Цілий рік
вона робить службу, а на Василя йде в танець – во-
на ся віддає!» – так кажуть гуцули про піч. Ранком
на «Меланки» ґаздині старанно змащують піч глиною
– «аби не кляла, що немащена!»… Ніхто тої ночі не
спить на печі, не сідає – «бо тяжко їй танцювати…»
Звечора на піч кладуть овес – «аби мала чим коня го-
дувати, бо вона їде до міста на ґерць».

Ніч проти Нового Року наповнена магічними діями,
чарами. Все це – намагання розгадати своє майбутнє
і забезпечити щастя й добробут на наступний рік.

 
* * *

 
На Лівобережжі про «нечуй-вітер» існує повір'я, що

це зілля росте взимку по берегах річок та озер і що
його можна збирати, від 13-го грудня починаючи. А в
ніч проти Нового Року, опівночі, це зілля має найбіль-
шу силу; проте зрячі люди не можуть його знаходити.
Треба просити сліпих, бо саме вони відчувають при-
сутність «нечуй-вітру» – він їм очі коле. Це зілля ніби



 
 
 

допомагає переправлятися через рік і є корисним для
рибалок.96

Про «нечуй-вітер» згадують і народні пісні, як ось:

«Ой, поріс чебер під нечуй-вітром…»

96 Н. Маркевич. «Обычаи…», 1860. Стор. 86. «Нечуй-вітром» нази-
вається кілька рослин української фльори. Hieracium echioides Lumn –
уживається в народ, мед.: якщо укусить павук, то цим зіллям обкурюють
хворе місце; вживається воно і проти цинги. Hieracium pilosella L. – в на-
род, мед. вживається проти скаженини, пропасниці, запалення очей та
проти захворування тварин, а особливо свиней (Н. Анненков, Бот. слов.,
стор. 167). Гуцули «нечуй-вітром» називають Bellis perennis L. (Шух., І,
21), що в інших місцевостях України називається «стократь» або «нагід-
ки». У словн. Б. Грінченка «Нечуй-вітер» – Hieratium fïlosella.



 
 
 

 
Новий рік, або свято Василя

 
«…Ще тільки починає, було, розвиднятися, а тато

вже будять мене:
– Вставай, сину, годі спати – пора посівати йти!
Я схоплююся з ліжка, швиденько одягаюся, умива-

юся та – за рукавицю дідову, а в ній повно зерна: пше-
ниці, жита, ячменю, вівса, гороху – всього по пригор-
щі і змішане разом. Це я собі ще звечора приготував,
щоб було чим посівати.

– Спочатку вдома посівай, – каже батько, – а потім
і до людей підеш!

Я став перед образами, набрав жменю зерна з ру-
кавиці, посівав і приказував: «На щастя, на здоров'я
та на Новий Рік, щоб родило краще, як торік – жито,
пшениця та всяка пашниця… Дай, Боже!»

– Спасибі тобі, сину, що ти нас обсипав щастям. На
ось тобі грош та будь завжди хорош!

Взяв я від батька гріш – перший «дохід» за посіван-
ня, поплював на нього і сховав у кишеню – на щастя.

– А тепер можна і до людей, – каже батько, – людям
посівати!

І я пішов… Пішов до дядька через дорогу. В двері
не стукаю, бо ж знаю: в цю ніч не замикаються – люди
посівальників ждуть. Заходжу до хати, скидаю шапку



 
 
 

і відразу ж, з порога:

На Лівобережжі:

Ходить Ілля на Василя,
Носить пугу житяную,
Де замахне – жито росте,
Роди, Боже, жито, пшеницю,
Всяку пашницю;
У полі ядро, а в домі добро,
Дай, Боже!

– Спасибі, племіннику, – каже дядько, – гарно при-
мовляєш. На ось тобі трохи грошей на книжку – та вчи-
ся, щоб дурнем не був!

За це я дядькові руку поцілував: такий у нас був зви-
чай. Як я хотів уже йти з хати, то дядина – до мене:

– Чого ж ти, Свириде, вже ідеш?… Сідай на лаві,
хай у нашій хаті все добро сідає: кури, гуси, качки, рої
та… старости, бо ж маємо дорослу дівку!

Я сів, а щоб мені сидіти недурно, то дядина медя-
ника дали…»

Так згадує своє перше посівання наш старий знай-
омий, добродій Свирид Галушка.

Перший посівальник на Новий Рік звичайно буває
і першим «полазником» – приносить до хати щастя.
За народнім віруванням, дівчата щастя не приносять –



 
 
 

тільки хлопці, а тому й посівати дівчатам не годиться.
На Слобожанщині першого посівальника господиня

просить сісти на порозі – «щоб кури сідали та курчат
висиджували».

Зерно після посівальника збирають і віддають ку-
рям – «щоб добре неслися», а горох зберігають аж до
весни. Весною, коли повилуплюються гусенята, їх «за-
годовують» цим горохом – «щоб великі росли».

Колись були такі добрі господині, що сміття з хати
не виносили від Святого Вечора аж до Нового Року –
«щоб не винести з ним і своєї долі». Ранком на Новий
Рік те сміття все ж таки виносили і сипали на одну купу
в саду; там його підпалювали, воно горіло, і вогонь той
мав чудодійну силу – ним обкурювали садові дерева,
«щоб ліпше родили». Гуцули стрибають через такий
вогонь, примовляючи на врожай.

На західньому Поділлі від Різдва до Нового Року ха-
ту замітають на дві половини. Частину сміття, що від
середини до порога, виносять зразу ж, а те, що від се-
редини до покуття, зберігають до Нового Року. А ран-
ком на Новий Рік те сміття виносять із хати, висипають
на воротях і запалюють; коли ж вогонь розгориться,
стрибають через нього всі: господар, господиня, діти
від найстаршого до найменшого, а після дітей – кінь,
корова, вівця, коза, свиня, пес, кіт – всяке створіння,
яке є в обійсті, – «щоб всяка нечисть на вогні залиши-



 
 
 

лась і в новий рік увійти чистими!»
На Київщині сіном, що було постелене на столі

під скатеркою на Святий Вечір, господар перев'язує
ранком на Новий Рік овочеві дерева в саду – «щоб
нечисть на деревах не заводилась».

Неродючі дерева «страшать»: стукають сокирою по
стовбуру та погрожують зрубати, якщо і далі не будуть
родити. Звичайно це роблять діти – брат з сестрою.
Сестра – мале дівча – вилазить на грушу чи яблуню і
від імени цього дерева «проситься», а брат – хлопчак
у татових чоботах та в дідовій шапці, з сокирою в руках
– грає ролю господаря. І ось між ними відбувається
такий діялог:

– Не рубай мене, буду вже родити.
– Ні, зрубаю. Чому не родило?… Кажи!
– Бійся Бога, не рубай. Буду родити краще від усіх! –

далі проситься плаксивим голосом «дерево».
– Гляди ж, – погрожує сокирою «господар», – як не

вродиш цього року, то на той рік зрубаю і спалю!
Після такого «страшення» дерево перев'язують пе-

ревеслом. Іноді «для страху» дерево злегка надрубу-
ють.

У перший день Нового Року до всього уважно при-
глядаються, бо все має віще значення. Стоячи в
церкві під час утрені, селянин придивляється, як свічі
горять у панікадилі: якщо ґніт палаючої свічки зігнувся



 
 
 

гачком – буде врожай цього року; якщо ж ґніт стирчить
на свічці, ніби порожній колос на стеблі, – жди невро-
жаю.

Якщо ніч проти Нового Року тиха і ясна, буде щас-
ливий рік не тільки для людей, а й для худоби.

Якщо сонце весело зійде, ввесь рік буде щасливий,
а особливо добрий буде врожай садовини.

Якщо іней рясно вкриває всі дерева, буде врожай
на збіжжя.

Перед тим, як сісти за стіл обідати, батько синові
дає пиріг і каже: «Їж, сину, та пам'ятай: якщо тобі тра-
питься зимою збитися з дороги, то згадай, з чим ти їв
на Новий Рік пиріг – і відшукаєш дорогу».

Залежно від вдачі, люди говорять: «Піду до церкви,
щоб Господь сподобив цілий рік ходити до храму Бо-
жого!» або «Нап'юся горілки, щоб цілий рік було за що
випити!»

«На Новий Рік не годиться пити по одній чарці, а
все по дві, щоб старі в парі жили, а молоді собі пару
знайшли!» – так промовляють за новорічним обідом,
коли гостей приймають.

«Мій батько, царство йому небесне, – згадує Сви-
рид Галушка, – дуже любили вареники. На Новий Рік
мама, було, як наварять повну макітру – їж, скільки хо-
чеш!.. Ото тато, бувало, перед тим, як узятися до варе-
ників, примовляють: «Вареники-мученики, сиром вам



 
 
 

боки набивали, маслом очі заливали, в чавуні кипіли
– за нас, грішних, такі муки терпіли!»

Якщо частина неба закрита на Новий Рік хмарами,
в тій стороні буде урожай збіжжя – звідти треба споді-
ватися щастя. Сніг випаде в цей день, – щасливий рік
буде.

Перший день нового року – свято Василя. «Мій
старший брат був Василь, – згадує Тиміш Степанович
Піддубний. – В цей день, було, всі родичі до нього з'їж-
джалися на обід – веселі то часи були! На столі таке
стояло, що тепер і на виставці не побачиш – шинка,
ковбаси, всякі припаси… Ех, та що й казати, – було
до чого чарку випити та «дай, Боже!» промовити. А по
обіді запрягали найкращі коні в «козирки» і з піснями
та вигуками їхали «на прогін». Коні-змії не чують під
собою ніг – санки летять, як на крилах, тільки сніг ви-
хром розлітається на всі боки»!

 
Тексти новорічних поздоровлень

 
Подаємо нижче кілька текстів новорічних поздоров-

лень, що ми їх записали в різних місцевостях України.

На Херсонщині:

А в полі, полі сам Господь ходив,



 
 
 

Сам Господь ходив, зерно розносив.
Діва Марія Бога просила:
«Уроди, Боже, жито, пшеницю,
Жито, пшеницю, всяку пашницю».
Сію, вію, посіваю, з Новим Роком поздоровляю.
Будьте здорові з Новим Роком і з Василем.
Дай, Боже!

На Київщині:

Сію, вію, посіваю, з Новим Роком поздоровляю.
На щастя, на здоров'я та на Новий Рік,
Щоб уродило краще, як торік, —
Жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю на велику куделю.
Будьте здорові з Новим Роком та з Василем.
Дай, Боже!

На Поділлі:

Сійся, родися, жито, пшениця, всяка пашниця,
На щастя, на здоров'я та на Новий Рік,
Щоб уродило краще, як торік, —
Коноплі під стелю, а лен по коліна,
Щоб вас, хрищених, голова не боліла.
Будьте здорові з Новим Роком.
Дай, Боже!

На Буковині:



 
 
 

Сійся, жито, пшениця, всяка пашниця,
На цей Новий Рік, щоб ся вродило ліпше, як торік.
Дай вам, Боже, в щасті, в здоров'ї дочекати
Від Нового Року до Богоявління,
Від Богоявління – до ста літ,
Поки Пан Біг назначить вік!
Дай, Боже!

На Гуцульщині:

Сійся, родися, всяка пашниця: жито, пшениця,
Ячмінь, овес, гречка, горох, сочевиця,
Та на цей новий рік най вам дасть Господь Бог,
Щобисьте біди-смутку не знали,
В щастю, здоров'ю многі літа проживали,
А по смерті царство небесне оглядали.
Гаразд вам, мир Божий зо всіма вами!



 
 
 

 
«Голодна кутя», або

другий свят-вечір
 

Напередодні Водохрищів святкується «Голодна ку-
тя» або другий Свят-Вечір. Увесь цей день віруючі лю-
ди нічого не їдять – постують. Сідають вечеряти, ко-
ли вже засяє вечірня зоря. На вечерю подаються пісні
страви – смажена риба, вареники з капустою, гречані
млинці на олії і кутя та узвар.

По вечері діти проганяють кутю: вибігають з хати і
паліччям б'ють знадвору в причільний кут, примовля-
ючи:

Тікай, кутя, із покуття,
А узвар – іди на базар,
Паляниці, лишайтеся на полиці,
А «дідух» – на теплий дух,
Щоб покинути кожух.

Збереглося коротке, але цікаве оповідання про те,
як колись запорожці проганяли кутю в себе на Січі.
Оповідання це записав етнограф Яків Новицький в ро-
ці 1876, у селі Кам'янка на Дніпрових порогах, від лоц-
мана Йосипа Омельченка:

«Було, як повечеряють запорожці на голодну кутю,



 
 
 

та вийдуть з рушницями проганяти кутю, то піднімуть
таку стрілянину, мов наче й справді війна йде. На дру-
гий день, на Водосвяття, йдуть, було, до Дніпра і пуш-
ки за собою везуть. Як тілько попи начнуть хрест вма-
чати в воду, то вони й палять з пушок. Ще я добре
знаю, як в двадцятих годах в Кам'янці з пушок кутю
проганяли, бо тоді були й попи ще з запорожців.

– Чи сохранились ті пушки і тепер?
– Де вам сохранились? Начальство лоцманське

давно вже їх захарпало, – ще я був парубком».97

Уже геть увечорі, як стемніє, виносять з хати «діду-
ха», несуть його на вигін або в садок – як де ведеть-
ся – і палять: пускають на «теплий дух». Це – сим-
волічне палення зими, щоб «покинути кожух» – накли-
кати весну. Коли все перегорить і нетривкий солом'я-
ний жар погасне, дівчата розхоплюють попіл з «діду-
ха» і несуть на город – «щоб огірки родили».

В цей день біля церкви святять воду. Йдучи до церк-
ви по свячену воду, люди квітчають посуд – глечи-
ки, пляшки, баньки – «безсмертником» або сухими ва-
сильками – «щоб Бог милував від злої напасти».

На західньому Поділлі господиня або старша дочка
бере по вечері в миску кілька ложок борошна і на свя-
ченій воді замішує рідке тісто. Цим тістом вона малює

97 М. Драгоманов. «Малороссійскіе народные предания и рассказы».
Кіевъ, 1876.



 
 
 

хрести на всіх чотирьох стінах хати, в сінях, коморі,
стайні та в інших господарських будівлях – «від нечи-
стої сили».

Батько бере полумисок із свяченою водою і кропи-
лом кропить усіх присутніх у хаті, примовляючи: «Дай,
Боже, і на той рік діждатися». Далі він іде кропити в
сінях, у коморі та навколо хати. Молодший син бере в
руки три пироги та йде вслід за батьком. Перший пиріг
він кусає в сінях, другий – в коморі, а третій – надворі.

У місцевостях понад Дніпром – із лівого, і з право-
го боку – існує такий звичай: коли принесуть з церк-
ви свяченої води, господар робить з сухих васильків
кропило і кропить свяченою водою спочатку все в хаті,
а потім комору, стайню, стодолу – всі господарські бу-
дови. За господарем-батьком ходить хтось із дітей –
хлопчик чи дівчинка – і носить на тарілці пиріг, а в ру-
ці – шматочок крейди. Яке місце батько покропить во-
дою, на тому місці, вслід за ним, син пише крейдою
хрест. В хаті хрести пишуться на дверях, вікнах, на
столі, скрині, на посуді – скрізь. У господарстві кроп-
ляться свяченою водою і пишуться хрести не тільки на
будівлях, а й на хліборобському знарядді – на плузі,
боронах, сівалках, косах, граблях. Кропиться свяче-
ною водою і худоба – корови, воли, вівці, коні. Не кроп-
лять лише свиней та курей.

Що ж до пирога, то як де ведеться: в одній місцево-



 
 
 

сті хлопчина, що пише хрести, після кожного хреста
повинен хоч маленьку крихітку відкусити від пирога і
з'їсти. В інших – лише обносять пиріг, а після кроплен-
ня вся родина сідає за стіл, розподіляє пиріг і з'їдає
його, примовляючи: «Дай, Боже, всього доброго нам і
дітям нашим».

Після вечері всі кладуть свої ложки в одну миску, а
зверху – хлібину, «щоб хліб родився». Чия ложка вночі
«сама перевернеться», той умре.

Кутю, яка залишилася після вечері, виносять курям
– «щоб добре плодилися».

Вода, освячена в навечір'ї Богоявления – «вечірня
вода» – вважається святішою, ніж з Водохрищів, і вона
«зглидлива на всяке лихо».

Увечері, ще завидна, господиня світить лямпу –
«щоб кури неслися». В цей день не можна кликати ку-
рей голосно, бо як почує зла сусідка і промовить: «Твої
кури, мої яйця», кури не будуть нестися.

На західньому Поділлі «Голодна кутя» святкується
як Щедрий Вечір. Знову, як і на Свят-Вечір, намощують
сіна на стіл під кутю і ставлять «дідуха» на покуття.
Вносячи до хати сніп жита, господар віншує:

«Віншую вас з щастям, здоров'ям, з цим Святим Ве-
чером, щоб ми в щасті й здоров'ї ці свята провели та
других дочекались – від ста літ до ста літ – поки нам
Пан Біг назначив вік!»



 
 
 

Перед вечерею батько «клячить» – стає на коліна
перед образами і молиться Богові; за ним молиться і
вся родина. Помолившись, батько сам сідає до столу
і запрошує сідати всіх у хаті присутніх – як це було і
на Свят-Вечір.

Дівчата в цей вечір ворожать: збирають зі столу
ложки після вечері і йдуть на поріг тарабанити ложка-
ми – «де пес забреше, туди заміж піду!»

В цей вечір у Галичині діти щедрують. Звичай щед-
рувати в цей вечір тут дуже своєрідний і дуже неодна-
ковий. Так, у селі Висова, Сандецького повіту, хлопці
років по 10–12 співають під вікном таку щедрівку:

Щедрий вечір, добрий вечір,
Христу, Христу, Марію!
На престолі стояла,
Три крижики тримала:
«А ви, люди, знайте,
Наше право дайте,
Наше право – калача,
Виженемо рогача
На старий переліг,
Заб'єм му правий ріг,
Правим рогом трубити,
Хвостом, хвостом гонити».

Кожний із щедрівників носив колись з собою цілий



 
 
 

оберемок гілок ліщини. За щедрівку – таку дивну і ма-
ло зрозумілу – ґазда виносив пригорщ вівса, намоче-
ного у воді, і висипав його щедрівникові в торбу. Щед-
рівник же давав ґазді гілку ліщини. Зібраний щедрів-
ником овес вважався найкращим «на розплід», а гілка
ліщини мала чародійну силу берегти худобу від «усьо-
го злого».

Що ж до самої щедрівки, то вона цікава тим, що ро-
бить натяк на стародавній поганський звичай наших
предків – приносити в жертву волів («виженемо рога-
ча…»98).

У Львівському повіті в цей вечір колись ходили ще-
друвати дорослі дівчата. Гурток дівчат підходив до вік-
на, і одна з них гукала:

Пане господарю, чи спите, чи чуєте, чи дома
ночуєте?
Чи скажете щедрувати, свій дім звеселяти?
Дні діти побудити, самі веселими бути?

Господарі, звичайно, дозволяли, і дівочий хор спі-
вав під вікном:

Плила Касуня бистров рікою,
В Дунаю!

98 Про це див. у Якова Головацького «Галицкія народный пьсни». Стор.
526.



 
 
 

В Дунаю, море,
Касуню, зоре,
Серденько!
За нев батенько над береженьком:
«Подай, Касуню, білую ручку
В Дунаю! і т. д.
«Ручки не даю, най си пливаю».
В Дунаю! і т. д.
Плила Касуня бистрою рікою,
В Дунаю! і т. д.
За нев матенька, братенько, сестричка – і т. д.
Плила Касуня бистров водою,
В Дунаю! і т. д.
За нев миленький до береженька:
«Подай, Касуню, білую ручку!»
В Дунаю! і т. д.
Ручку подала, сама виплила
З Дунаю!
З Дунаю, море,
Касуню, зоре,
Серденько!99

На Чортківщині дівчата щедрувати не ходять: си-
дять вдома і чекають на щедрівників-хлопців. А хлопці
щедрувати йдуть лише під вікно тієї хати, де є дорос-
ла дівчина. Якщо хлопці минають хату дівчини, щед-

99 Текст пісні взято з збірки Якова Головацького «Галицкія народныя
пьсни». Стор. 142. «Касуня» – ім'я дівчини; мабуть, від Катерина.



 
 
 

рувати до неї не заходять, то цим показують, що дівці
дівувати рано – «мусить ще на запічку кашу їсти». А
під вікном хлопці співають таку колядку:

Ой, на леді, на Йордані
Святять воду три янголи.
Йордан воду розливає,
Ворон-коні напуває.
Там Орися біль білила,
Рум'янеє личко мила,
До місяця говорила:
«Ой, місяцю, місяченку,
Освіти ясно криниченьку,
Немає ким дати знати —
їдь, батеньку, біль збирати».
Батенько сі відмовляє:
«Я не піду, не поїду,
В мене сани не складані,
Ворон-коні не ковані».

Далі Орися звертається до матері, сестри, брата –
всі відмовляються. Нарешті вона звертається до ми-
лого:

Миленький сі не відмовляє:
«А я піду, я поїду,
В мене сани поскладані,
Ворон-коні поковані,



 
 
 

Буде Христос на Йордані».100

Окремі групи щедрівників ходять з «козою». До «ко-
зи» галичани приспівують:

«Танцю, козуня, танцю, небога,
Дасть тя господар півзолотого…»

Звичай ходити з «козою» тут менше поширений, ніж
на Наддніпрянщині або на Гуцульщині.

 
Розмова тварин

 
На Щедрий Вечір, так само як і на Свят-Вечір, за

старим народнім віруванням «тварини людською мо-
вою говорять», але підслухати цю мову гріх, і за це Бог
карає.

В Галичині записано таке оповідання: «Чоловік мав
пару волів. І він чув, жи люди собі приповідують – ху-
доба говорить на Щедрий Вечір, як господар коло неї
ходить. Господар дав бикам їсти, а сам си сховав і слу-
хає. Слухає, а бики кажуть один до другого: «Нам доб-
ре в нашого господаря, але ми його завтра повеземо

100 Оповідання про цей звичай і текст щедрівки я записав у Німеччині
(Авґсбурґ, «Сомме-Казерне») від групи селян з села Паушівки на
Чортківщині.



 
 
 

на цвинтар». А його так Пан-Біг покарав за те, жи він
слухав. І зараз на другий день той помер».

Подібне оповідання записане і на Київщині: «… за-
хотілось то йому послухати мови волів. На ніч заліз
той хазяїн в ясла. Може, так до півночі лежав, – нічого
не чути. Тихо в оборі, худоба лягла на спочинок, жує
собі жуйку. Лежали воли, лежали, а далі встає один.
Встає, а другий каже до нього: «Чому не лежиш, наві-
що ноги томиш?…» А хазяїн в яслах слухає. Коли далі
віл, той, що встав, каже: «Як то з нами дальше буде,
хазяїн наш щось дуже мало паші має. До весни ще
далеко, чим він нас догодує до весни?…» Хазяїн все
слухає та дивом дивується. Ну, ті лежали, лежали, а
тоді знов говорять: «…Єсть ще в його ожеред соломи,
що вже три роки, як він стоїть. Тею соломою хазяїн
нас буде годувати до нової паші. Якби обмолотив того
ожереда, ще б корців зо два жита взяв. Але хазяїн не
буде молотити тої соломи, бо скоро умре».101

 
* * *

 
Перед вечерею господар кадить ладаном, кропить

хату «навхрест» свяченою водою, а по вечері обдаро-

101 М. Драгоманов. «Малоросійскіе народные преданія…». К., 1876. В
цих оповіданнях (їх є кілька) говориться, що тварини розмовляють вночі
під Новий Рік.



 
 
 

вує тварин «пирогом» – хлібиною з хрестом зверху.
Взявши «пиріг», господар підходить до стайні і го-

ворить:
– Хто йде?
– Біг!
– Що несе?
– Пиріг!
Цікаво, що вірування про розмову тварин людською

мовою в ніч під Різдво Христове, Щедрий Вечір або
Новий Рік здавна існує і в інших європейських народів,
як ось у німців, англійців і французів.

Томас Штернберг у праці «Діялекти і фолкльор» по-
дав таке оповідання про одну господиню з Бретанії:
«Мала вона одного кота й одного пса. Поводилася з
ними кепсько і морила голодом. Коли одного року на-
дійшов Свят-Вечір, вона мало не впала з крісла від
здивування, коли почула, як пес сказав до кота: «Ну,
надійшов час, коли ми маємо покинути свою господи-
ню. Вона – стара скнира, і цієї ночі прийдуть розбійни-
ки і вб'ють її, пограбувавши». – «Це буде добрий вчи-
нок!» – відповів кіт. Перелякана господиня побігла до
сусідньої хати. В дверях її зустріли грабіжники, погра-
бували і вбили». (За «Дейлі Мейл», 1946, Різдво).

В Англії є повір'я, що коли ввійти в стайню точно
опівночі, то можна побачити, як весь скот стоїть на
колінах. А бджоли співають у цю ніч величальну пісню



 
 
 

Різдву Христовому. (Poetical Works of Sir Walter Scott,
v. IV. Eding., 1823).

Після цього він заходить у стайню, благословляє
тварин хлібиною, розламує ту хлібину на шматки і роз-
дає скотині.102 Іноді, – як де ведеться, – господар ще
кропить тварин свяченою водою, промовляючи: «Во
Іордані крещающуся Тобі, Господи».

В цей вечір виконують усі ті обряди, що й на «багату
кутю» – кличуть мороза, чорні бурі, сірого вовка; але
все це вже не так урочисто, як на Свят-Вечір.

Коли «кутю проженуть», батько присмалює дітям
чуби – «щоб вовка не боялися!»103 Згадаймо приповід-
ку: «Не бачив ти ще смаленого вовка!» Ця приповідка
стоїть у зв'язку з обрядом «смалити чуби» в цей вечір.
«То так, як смалений вовк, тоді діти не будуть бояти-
ся».

102 П. Чубинський, III. Стор. 2–3.В Шотляндії господар (фармер) бере-
же пригорщ зерна з того збіжжя, що зжате останнім, з останнього його
снопа, і роздає те зерно коням і коровам ранком у день Різдва Христо-
вого – щоб скот не хворів. (Poetical Works of Sir Walter Scott, v. IV. Eding.,
1823).

103 П. Чуб., III. Стор. 3.



 
 
 

 
Богоявління Господнє

(Водохрища)
 

Опівночі перед Водохрищами вода в ріках, як віри-
ли селяни, хвилюється. Були колись такі відважні лю-
бителі таємного, що ходили вночі на річку спостерігати
це явище, але… ріки в цей час, звичайно, покриті льо-
дом, і що там під кригою робиться – невідомо. Та все
ж набрана з річки опівночі перед Водохрищами вода
– цілюща; вона зберігалась у «знаючих» селян за об-
разами на випадок поранення або тяжкої хвороби.

Ще за тиждень перед Водохрищами колись парубо-
ча громада, а пізніше окремі господарі – «спеціялісти»
прорубували на річці ополонку, випилювали з льоду
великий хрест, ставили його над ополонкою і облива-
ли буряковим квасом, щоб був червоний. Біля хреста
будували – теж з льоду – престол. Все це оздоблю-
вали аркою з ялинових або соснових гілок – «царські
врата».

Ранком у церкві відбувається Богослужения. По Бо-
гослуженні весь народ іде процесією на річку до хре-
ста. Попереду несуть дерев'яний церковний хрест і
хоругви, хор співає «Голос Господній…», за хором іде
священик, приклавши золотий хрест до чола, а за свя-
щеником – народ. До річки на Водохрища йдуть усі:



 
 
 

старі, молоді і діти. Кожен несе з собою пляшку або
глечик на воду. Хлопці ще несуть з собою голубів, а
мисливці – рушниці, заладовані клейтухом. На колиш-
ній Гетьманщині, де ще козацька традиція не згасла
зовсім, парубки та молоді чоловіки їхали до річки на
конях, заломивши по-козацькому сиві шапки. На річ-
ці, біля хреста весь похід зупиняється і стає на льоду
великим барвистим колом, що здалека яскраво вима-
льовується на тлі білого снігового покривала.

Після недовгої відправи священик занурює в опо-
лонку хрест, а в цей час хор голосно співає: «Во Йор-
дані крещающуся Тобі, Господи…» У свою чергу ми-
сливці стріляють із рушниць, а хлопці випускають з рук
голубів, які хмарою літають над «Йорданню».

Коли вже воду освячено, люди підходять до ополон-
ки і набирають у свій посуд води. Всі, хто приїхав на
«Йордань» кіньми – чи то верхи, чи то саньми – наби-
рають відрами з ополонки воду і напувають своїх ко-
ней – «щоб хвороби не боялися та міцніші були».

Після водосвяття всі люди повертаються до своїх
хат…

Поки мати або старша дочка подасть на стіл обіда-
ти, батько бере з-за образу Божої Матері пучок сухих
васильків, мочить їх у свяченій воді і кропить все в хаті
та в господарстві; потім бере ще крейду і пише хрести
на образах сволоці, дверях і миснику. Управившися з



 
 
 

цим батько сідає за стіл, а за ним і вся родина. Перед
їжею п'ють свячену воду.

По обіді дівчата бігають до річки вмиватися в «йор-
данській воді» – «щоб були рожеві лиця». На Гуцуль-
щині хлопці водять своїх дівчат до ополонки – «щоб сі
умила та красна була».

В місцевостях понад Дніпром було колись чимало
вірувань та прикмет, пов'язаних з «Йорданню». Так,
коли процесія йшла на річку, то «знаючі» люди при-
дивлялися: якщо перед хоругвами пролетять горобці –
нещасливий рік для дітей, граки – для молодих людей,
а як пролетять гуси, то старі люди цього року будуть
дуже хворіти, а то й – боронь Боже – вмиратимуть.

Якщо на Водохрищах дерева вкриті інеєм, то навес-
ні у відповідний день тижня – в п'ятницю, четвер і т. д. –
треба сіяти ярову пшеницю: «вродить, як гай!»

Якщо на Водохрища день ясний, соняшний, то хлі-
ба в даному році будуть чисті, а якщо понурий, небо
вкрите хмарами – у хлібі буде багато «сажки» (зони).

Попіл після Різдвяних свят не можна зберігати – ні
в хаті, ні в дворі, бо «буде пожежа»; ввечорі на Водо-
хрища його треба винести на річку і висипати на лід.

В той момент, як священик занурює хрест у воду, всі
чорти та всяка нечиста сила вистрибує з річки і зали-
шається на землі до того часу, аж поки якась із жінок
не прийде на річку прати білизну. Коли брудна білизна



 
 
 

опуститься у воду, то разом з нею впірнають у воду і
всі чорти, що мерзли на землі. А тому побожні бабусі
колись не дозволяли своїм невісткам прати білизну на
протязі цілого тижня після Водохрища – «щоб більше
вигибло нечистої сили від водосвятських морозів».

«Моя теща, – згадує Свирид Галушка, – цілий міся-
ць, було, і сама на річку не йшла, і інших не пускала –
така була завзята проти чортів!.. Жінка не раз жарто-
ма сперечалася з нею: «Та що вони вам, мамо, зроби-
ли ті чорти – що ви на них так напосілися?» Де там!.,
і слухати не хотіла, а тепер, мабуть, у пеклі за все те
одвіт держить.

– А може, в раю?
– Мабуть, ні, бо таким, як вона, – царство їй небес-

не, – і в пеклі тісно, а про рай – говорити нічого. Така
була!»

Дівчата, набравши з освяченої ополонки води, на-
ливали у велику миску, на дно клали пучок калини або
намисто і вмивалися – «щоб лиця красні були».

На Слобожанщині є повір'я, що в день Водохрищ
буває така хвилина, коли вода перетворюється на ви-
но. Розповідають: один купець їхав з ярмарку і заїхав
на річку коні напувати; але замість води він знайшов
вино. Тоді купець напився, набрав з собою в посуди-
ну і поїхав. Не від'їхав він і однієї верстви, як захотіло-
ся йому знову напитися вина; але не довелось, бо в



 
 
 

посудині була вже вода: вино знову перетворилось на
воду.104

Якщо перед обідом на Водохрища господиня місить
тісто на пироги, то, витягнувши руку з тіста, не обтирає
її, а йде в сад і обв'язує яблуневе дерево соломою,
примовляючи: «Щоби сь на той рік родили яблука такі
добрі і м'які, як тісто».105

На колишній Гетьманщині парубоцтво мало такий
звичай: по обіді на Водохрища сходилися на льоду
хлопці з двох сусідніх сіл або двох «кутків» того само-
го села і билися навкулачки – хто кого переможе! Пе-
реможці забирали собі «орден» – хрест, вирубаний на
льоду.

На Полтавщині був колись звичай на Водохрища
вчити коней і молодих волів. Молодими кіньми їздили
доти, доки вони не вкривалися потом, а спітнілих кро-
пили «йорданською» водою – «щоб здорові і слухняні
були».

Якщо ввечорі зустрінеться в лісі вовк, то треба каза-
ти: «Де ти, вовче, був тоді, як Ісуса Христа на Йордані
христили?» Вовк злякається, втече і більше на очі не

104 П. Чубинський, III, стор. 4.
105 Грубошевський повіт. За П. Чуб., III, стор. 4.Цікаво, що в західній

Англії в дні Різдва Христового господині йдуть у сад і вклоняються яблу-
ням, щоб ці дерева в наступному році щедро родили. (Poetical Works of
Sir Walter Scott, v. IV. Eding., 1823).



 
 
 

з'явиться.106

У Буковині довго зберігався звичай серед парубків
– співати величальних пісень у хаті господаря:

Гей, ти, пане господарю,
В тебе в дворі, як у раю:
В тебе верби груші родять,
В тебе дочки в злоті ходять,
В тебе сини в царя служать,
Царевочку собі дружать,
В царя дочку заручили
Та й додому пригостили.

Гей, ти, пане господарю,
В тебе в дворі, як у раю:
В тебе воли половії,
В тебе плуги золотії,
В тебе двори все кедрові,

106 П. Чуб., Ill, 5. Як бачимо, в народніх віруваннях часто зустрічаєть-
ся згадка про вовка. Цей хижак (Canis lupus L.) має тотемічне значення
(тотем – тваринний або рослинний символ) не тільки в українського а
й в багатьох інших народів, в першу чергу народів Східньої Европи, де
вовки звичайно водяться. Колись вовки завдавали неабиякої шкоди на-
шим селянам, нищачи свійських тварин. Поліщуки ділять вовків на дві
породи; великих – «конюхів» з сірим хутром і малих – «свинятників» з
хутром темнобурим. Зоологи не визнають такого поділу і вважають, що
це залежить від віку звіра: старші-більші і сиві, а молодші – менші й тем-
ніші. Років з півсотні тому вовки в Україні майже зникли, шкоди від них
великої не було, а під час останньої війни, взимку 1942-го року, їх з'яви-
лося знову багато, і вони, як і колись, завдавали значної шкоди.



 
 
 

В тебе столи калинові,
На них скати107 все ллянії,
На них блюда циновії.

Гей, ти, пане господарю,
В тебе в полі, як у раю:
В тебе лани, як загаї,
В тебе хліби, як Дунаї,
На них жита, як жар, ситі,
А пшениця – як столиця,
В тебе вівси жубровії,
А ячмені золотиї.

Гей, ти, пане господарю,
В тебе в колі, як у раю:
В тебе коні все турецькі,
В тебе зброї все стрілецькі,
В тебе воли, як стодоли,
А корови, як бороги,
В тебе вівці гори вкрили,
В горах зруби без рахуби.

Гей, ти, пане господарю,
В тебе в скринях, як у раю:
В тебе скрині кованиї,
В них червоні не бранії,
В тебе шуби соболеві,

107 Скатерки.



 
 
 

Горностаї королеві,
А жупани – як у пана,
А контуші всі в кожусі.

Гей, ти, пане господарю,
Щасти, Боже, із Йорданом,
І з водицев, і з царицев,
З усім домом, з усім добром,
І з твоєю дружиною,
І з твоєю челядкою,
І з синами-соколами,
І з дочками, як чічками.

Господарю, як королю,
Щасти, Боже, з усім двором,
І з челядкою багатою,
І з ролями,108і з ланами,
І з сусідами, і з панами,
І з Господом Христом Богом,
На здоров'я, на літ много!
Дай, Боже!109

За таке привітання господар обдаровував, бувало
щедрівників грішми на церкву. «Береза», дякуючи гос-
подареві, каже:

«Що ми казали, аби так воно і сталося – і вам, і нам,

108 Роями бджіл.
109 Я. Ф. Головацький. Часть III. Стор. 551–553.



 
 
 

і сему щасливому двору, і всему миру посполу. Най
у вас святиться, веселиться, святая йорданська води-
ця, як нині, і в рік, і від року в рік, і на цілий вік. Дай,
Боже!»

У деяких місцевостях Поділля та в Гуцульщині в цей
день святять «трійцю» – три свічки, зв'язані квітчастою
хусткою, намистом і барвистими стрічками. До цьо-
го ще додають пучки червоної калини та сухих квітів
– безсмертників або васильків. З «трійцею» йдуть на
«Йордань» переважно жінки і дівчата. Під час Богослу-
жения «трійця» запалюється від свічок, що горять на
престолі. Коли вода вже посвячена; то перед тим, як
іти додому, «трійцю» гасять, занурюючи свічки в опо-
лонку, де відбувалося свячення води.

Як бачимо, «Иордань», або Водохрища – це чисто
християнський звичай, що прийшов до нас на Украї-
ну разом із християнством і зайняв одне з найповаж-
ніших місць серед традиційних свят нашого народу.



 
 
 

 
Івана Христителя

 
На другий день після Водохрищ – Івана Христите-

ля або «посвятки». В цей день господар, вставши ран-
ком, брав у руки той хліб-сіль, що лежав під образами
ще від «багатої куті», ніс у стайню, ламав на шматки і
роздавав худобі разом з сіном, як останні різдвяні да-
ри, – «щоб скотина плідна була».

Від Різдва до «Івана» жінки ховали свої починки –
«щоб лихий ниток не плутав».110 А на «Івана» вони
діставали свої кужелі, оглядали їх, але до роботи ще
не бралися. Молодиці йшли в шинок, там вони сходи-
лися «по родству» або «по кутках» – як де ведеться
– і пили горілку, співали веселих пісень та примовля-
ли: «Тільки й притики, що починки превеликі!» Мов-
ляв, час уже братися й за роботу. Від Різдва до Івана
Христителя в шинок ходити гріх, бо ще вода не посвя-
чена, а на «Івана» вже можна.

В усі головніші свята – Різдво, Новий Рік, Водохри-
ща – жінкам не можна ходити по воду, бо це «гріх».
Цю роботу виконували за них парубки;111 але на «по-

110 В Англії в Різдвяні дні жінки, бувало, нізащо не залишали на ніч
куделі на прялках, щоб чорт не задумав сам сісти за роботу. В. Скотт,
т. IV.

111 Село Іваньківці на Переяславщині. За П. Чубинським, III, 5.



 
 
 

святки» молодиці ставили їм могорич – «за те, що во-
ду носили справно».



 
 
 

 
«Різдвяний день»112

 
В цей день робити гріх – так само, як і на перший

день Різдвяних свят, але пити горілку можна. Колись,
ще за добрих часів, наші селяни цим правом користу-
валися в повній мірі.

«Розвозять в'язки перевесел з гречки, що була об-
молочена в різдвяний піст. Входячи до хати, говорять:
«Нате вам ковбасу». Потім і в цій хаті починається ви-
пивання, якщо його там не було від самого ранку, бо ж
у цей день звичайно всі п'ють».113

Пити і гуляти – це наша стара, хоч і не завжди
добра, традиція. Ще літописці відмічали «хлібосоль-
ство» великого князя Володимира,114 а наші гетьмани
та козаки під цим поглядом, мабуть, не мали собі рів-
них в усій тодішній Европі.

І ось цю «славну» традицію перейняли наші селяни

112 21-го січня за новим стилем або 8-го за старим.
113 Село Іваньківці на Переяславщині. За П. Чубинським, III, 5.
114 В Макарівській минеї: «Памяти святыхъ» въ церквахъ творяще пъ-

ніемъ и молитвами и праздноваше свътло праздники Господскія: и три
трапезы поставляше, первую митрополіту сь епіскопы, и съ черноризцы
и съ попы, вторую нищимъ и убогимъ, третью себъ и боярамъ своимъ и
всъмъ мужемъ своимъ». Снег., I, 194.А одна з билин починається так:Во
стольном было городе во Киеве,У ласкова князя у Владимира,Было пи-
рованьице – почестный пир…



 
 
 

і пильно зберігають її ще й досі. Прислів'я, приказки,
«припросини» та пісні – це цілий кодекс гостинности
наших селян.

Приймаючи гостей, господар до першої чарки виго-
лошував таку тираду:

«Помершим душам – царство небесне:
батькам, матерям, братам, сестрам та діткам
маленьким. Нехай легенько згадається і нашому
синові, де він у світі повертається. А нам
пошли, Боже, вік і здоров'я, щоб цей празник
одпровадити та в мирі-покої із вами, здоровими,
щастя діждати. Сподоб, Господи, Боже наш,
щоб Бог родив жито, пшеницю і всяку пашницю,
а нам діждати жати, споживати та людям
честь віддавати!..»

– Дай, Боже! – відповідають гості.
Після першого побажання, що завжди виголошуєть-

ся поважно, без будь-яких жартів, напідпитку вислов-
люється також чимало жартівливих побажань:

«Роди, Боже, жито, пшеницю, а в запічку дітей
копицю».
«Роди, Боже, хліб, а до хліба опеньки!»
«Хай Бог хліб родить та скотину плодить».
«Приспоряй, Господи, Божу росу, щоб коровка
доїлась».



 
 
 

У нас такий звичай, що гостей треба припрошувати,
бо «без припросин і чарка не мила!» Припросини зви-
чайно починаються після першої чарки: «Випийте по
другій, щоб на одній не скакали». «Ану лиш: чоловік
на одній нозі не ходить, а на двох!» А як по другій чар-
ці вип'ють, то припрошують до третьої: «Без тройці й
доми не строяться» – «Бог тройцю любить, а четверту
Богородицю, а п'ятий Спас» – «По три дай, тоді питай»
– «По чарці, по парці та оп'ять по п'ять» – «Перед обі-
дом не вадить, а по обіді загладить» – «Пийте до дна,
щоб очі не запалися» – «Перший келішок, як по льоду;
другий, як по меду, а третій – не питай, лиш давай!»

А вже після третьої чарки не припрошують, тільки
примовляють: «Я – такий чоловік, як візьму, то й ви-
п'ю!» – «Кумки та кумки – вип'єм по рюмки: бо як підем
на той світ, то там рюмок ніт!» – «Напиймося тут, бо
в небі не дадуть!» – «Від краю до краю – всім добра
желаю!» – «І чарка нова, та горілки нема: хилю – не
тече, коло серця пече».

Тут починаються й співи:

Хто п'є, той кривиться,
Кому не дають – той дивиться,
А ми будемо пить і Бога хвалить:
І за нас, і за вас,
І за нашу неньку стареньку,
Що навчила нас горілочку пить…



 
 
 

Або:

Пошла, смерть, пошла проч,
Тепер мене не мороч,
Бо я часу не маю:
На празнику гуляю…

Про гостинність і гостювання є такі приповідки:
«Який гість, така йому й честь» – «Гість лави не заси-
дить, а ліжка не залежить» – «Клади перед людей хліб
на столі, будеш у людей на чолі» – «Дай, Боже, гостя в
дім, то й я нап'юся при нім» – «Принеси, Боже, здале-
ка родину, то ми і в будень зробимо неділю» – «Межи
людьми треба бути людьми: не цурайся хліба й соли»
– «Де люблять – там не вчащай, де не люблять – там
не бувай!»

«Як жили наші діди, то не було їм біди: бувало, глек
варенухи візьмуть, сидячи, п'ють та, як джмелі, гудуть;
а як нам прийшлося, жить довелося – усе лихо докупи
зійшлося…»115

115 Див. М. Номис, СПб., 1864.



 
 
 

 
Святий понеділок

 
Перший понеділок після Водохрищ називається

«різдвяним» або «святим». «В цей день їдять пісне,
хоч у празники не дотримувалися постів – ні в середу,
ні в п'ятницю».116

Але горілку пити і в «святий» понеділок можна. Існує
приповідка:

«Святий понеділку, не сварись на мене, що я п'ю
горілку!».117

116 П. Чубинський, III, 5.
117 M. Номис, стор. 227.



 
 
 

 
Петра Вериги118

 
На Петра Вериги зима «або поставить, або поло-

мить криги».119 «На Петра Вериги розбиваються кри-
ги».120

За народнім віруванням – це останній день зими. На
цей день припадає чимало прикмет:

«Якщо напередодні Петра Вериги ніч місячна і на
небі видно зорі, літо урожайне буде, а рік – щасливий.
Якщо ніч понура, то й рік понурий: неврожай, пошесть
на худобу».

«Як мороз у цей день, то літом – спека».
«Якщо дворова птиця – гуси, качки, сидячи на сні-

гу, машуть крильми, ніби пливають, – буде відлига. Те
саме, як пси качаються по снігу».

«Як уночі місяць обгородиться хмарами, буде ві-
тер».

«Гайвороння кряче в цей день на метелицю».
В цей день – так уже здавна ведеться – люди роз-

повідають байки про зиму:
«У старих, звісно, все краще було. Вони й зиму ви-

118 16-го січня за старим, а 29-го за новим стилем – поклоніння чесним
веригам (кайданам) св. апостола Петра.

119 Мат. до укр. – руськ. етнології. Том III, 1900.
120 М. Номис, 12.



 
 
 

хваляють, колись була, мовляв, сильнішою. Що це, ка-
жуть, за зима!.. Ось колись була зима: птиця на ле-
ту мерзла, у скотини хвости відмерзали, а як линуть,
бувало, вгору воду, то відразу і замерзне – на землю
шматки льоду летять. То була зима!.. А тепер, бачите,
як тепло – і не похоже, що зима…».121

На Петра Вериги не перуть.

121 Записано від Свирида Галушки.



 
 
 

 
Що ж таке коляда?

 
Як ми вже зазначали вище, слово «коляда» по-

ходить від назви Нового Року у римлян – calendae
januariae. Доказом цього може бути хоч би те, що ця
назва зустрічається в багатьох (але не в усіх) народів,
що в свій час зазнали на собі впливу стародавнього
Риму. Наприклад: у французів – chalendes, y румунів –
colinda, y чехів, сербів та словаків – koleda, y словінців
– kolednica або coleda, у поляків – koleda, у росіян –
коледа або коляда, а у нас, українців – коляда.

Але, крім цього, є ще й інші джерела, що кидають
світло на походження цього слова. Першим з таких
джерел є слов'янська мітологія. Справа в тому, що іс-
нує кілька вказівок на Коляду як на поганського бога.

Інокентій Ґізель122 у своєму творі «Синопсисъ, или
краткое собраніе отъ разныхъ лътописцевъ» пише та-
ке: «Коляда шестый идолъ, богъ праздничный, ему же
праздникъ велій місяць Декемврій въ 21 день состав-
ляху».

122 Ґізель Інокентій, укр. історик, народ, в Пруссії, учився в Києві і Льво-
ві, чернець і професор Київської академії, 1646 – 56 ігумен братсько-
го Микольського манастиря і ректор академії, від 1656 печорський архі-
мандрит. Помер в 1684-му році Див. Укр. 3. Е., т. І, стор. 943.



 
 
 

У Минеї123 Дмитра Туптала, в житті св. кн. Володи-
мира теж згадується Коляда як поганський бог зимо-
вих свят.

Московський історик Карамзін пише, що 24-го груд-
ня руські язичники (погани) славили Коляду як бога
«торжествъ й мира».124

Польський мовознавець Л інде в своєму словнику
пише, що Коляда – це «ім'я київського божка, який вва-
жався богом свята, як Янус125 у римлян; в Києві його
святкували 24-го грудня з веселощами та розмовами,
з чого є ще сліди в іграх, танцях, піснях».126

В одному з додатків до «Судебника» від 24-го груд-
ня 1636 року забороняється сходитись на «мирскіе иг-
рища». Мета заборони: «Коледы бы и Овсеня… не
кликали».127

В околицях Москви в навечір'я Різдва Христового
123 Четії-Минеї в 1689–1709 pp. опрацював і видав Дмитро Туптало,

або Данило Тупталенко (1651–1709), укр. церковний діяч, письменник і
проповідник, син київського сотника Сави Туптала. Укр. 3. Е., т. І, стор.
1106.

124 Карамзинъ, И. Г. Р., т. І, стор. 61.
125 Янус (Ianus), староіталійський бог бігу сонця й року, взагалі всякого

входу й переходу (ianua – двері, ворота), зображуваний (найчастіше на
монетах) із подвійним обличчям (що вказує, мабуть, на переміну дня й
ночі); йому присвячений був початок дня й року (відси януарій – січень).
Укр. Заг. Енцик., т. III, стор. 1278.

126 Słownik języka polskiego przez Samuela Bogumiła Linde, 1856.
127 Фаминцынтъ Ал. «Божества древнихъ славянъ», 1884, стор. 210.



 
 
 

кликали «Коледу й Усень».128

Снєгірьов пише, що в москалів коляда – це день
перед Різдвом Христовим. Тоді вони возили на санях
«девку» в білій сорочці поверх одягу і співали:

Уродилась коляда
Накануне Рождества…129

Християнство, як відомо, прийшло на Московщину
пізніше, ніж на Україну, а тому поганські звичаї там
трималися довше і міцніше. Нам здається, що дівка в
білій сорочці на санях є не що інше, як залишок яко-
гось поганського звичаю, що в нас на Україні вже за-
бувся, а на Московщині тримається, можливо, ще й
досі.

І нарешті, в Густинському літописі, крім богів, опи-
саних Нестором,130 згадується ще кілька богів, імена

128 Сахаровъ. «Сказан. Р. Н.», II, 99.
129 Снегирев, II, 29.
130 Під 980-им роком літописець Нестор пише таке: «и нача княжити

Володимеръ въ Кіевъ и постави кумиры на холму внъ двора теремнаго:
Перуна древяна, а главу его сребрену, а усъ златъ, и Хърса, Дажьбо-
га, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь. Жряху имъ, наричюще я богы,
приво-жаху сыны свои й дъщери, и жряху бъсомъ, оскверняху землю
теребами своими, и осквернися кровъми земля Руска и холмъ отъ».В
житті св. Володимира, що написав чернець Яків (XI в.), під заголовком
«Память и похвала Владиміру» (по списку XVI в.) читаемо таке: «По-
ганьскыя богы, пачежъ и бЪсы, Перуна и Хорса и ины многы попра, и съ



 
 
 

яких ми зустрічаємо в польських літописців: Позвід
(Похвіст), Ладо, а також Купала і Коляда, що являють
собою вже пізніше уособлення двох великих всена-
родніх свят – літнього і зимового. Імена Купала і Коля-
ди продовжують і нині жити в устах народу.131

Отже, є підстави думати, що наша коляда походить
від назви поганського бога зимових свят – Коляди.

 
* * *

 
В римо-католицькій церкві є такий гімн:

«Collaudemus, collaudemus Christum regem…»

A collaudo – це хвалити, вихваляти. З цього слова
може походити і слово «колядки» – пісні, які вихваля-
ють народженого Христа, а потім і господаря дому, гос-
подиню та їхніх дітей.

В церковному уставі за 1193 рік під словом «коля-
да» дається пояснення, які це пісні і коли саме їх тре-
ба співати: «на трапеза въ св. Пасху и въ праздникъ,

круши идолы и отверже всю безбожную лесть».Як бачимо, Нестор про
Коляду не згадує, але чернець Яків, в XI-му віці, пишучи про поганських
богів, каже, що крім Перуна і Хорса ще були ще и «ины многы» – багато
інших. Отже, міг бути й Коляда.

131 Ал. Фаминцынъ, стор. 37.



 
 
 

Рождества Христова…»132

Колись у римській церкві на Різдво Христове роз-
давано вірним печиво, що було зроблене з тіста і ма-
ло форму ясел, пелюшок тощо. Це печиво називалося
календами.133

Крім цих, вірогідних пояснень слова «коляда», є ще
й інші – не надто поважні, на наш погляд. Наприклад:

Відомий поет-перекладач XIX століття Гнєдич, що
народився в Полтаві і сам колись ходив з колядою, ви-
водив слова «коляда» з грецького «Koladeis», що зна-
чить «кишка» або «ковбаса». Мовляв, співають же на-
ші колядники:

«…грудочку кашки,
Кільчик ковбаски…»

Польський мовознавець Л інде, якого ми вже згаду-
вали, в своєму словнику, поруч з мітичним пояснен-
ням, дає й таке: od kolan naszych Panu Chrystusowi
dania możemy snadnie wykładać słowo kolędę».

Тепер коротко згадаємо, що ж розуміють під словом
«коляда» різні слов'янські народи.

У лужичан «Kolęda» – це релігійні обряди на Різдво,

132 И. И. Срезневскій. «Матеріали для словаря древнерусскаго языка
по письменнымъ памятникамъ». СПб., 1890. Стор. 1263.

133 Снег., II, 30.



 
 
 

a «kolędowali» – ходити по домах з піснями і танцями
під час Різдва.

У чехів, сербів і болгарів «koliada» або «kolęda» – це
величальна пісня; «choditi po kolede» – поздоровляти
з Новим Роком і за це одержувати подарунки.

«Kolęda» у словаків – це звичай священиків ходи-
ти з хрестом по містах і селах в день Різдва і благо-
словляти доми. Цей звичай ще в XI столітті завів князь
Бретіслав після того, як наказав вигнати з своїх во-
лодінь усіх чародіїв.

Хорвати й босняки під колядою розуміють подару-
нок на Новий Рік.

На Московщині, як це ми вже бачили вище, колядою
називають звичай возити на санях дівку в білій сорочці
поверх одягу.

У нас, на Україні, слово коляда має аж три значення,
а саме:

Коляда – це Різдвяні свята:

«Будьте здорові з колядою!»

Коляда – це пісня, яка співається під час Різдвяних
свят:

«Пустіть його до хати,
він вам буде коляду [співати]»



 
 
 

Коляда – це винагорода за величальну пісню:

«Он і пан іде, коляду несе:
коробка вівса, зверху ковбаса!»



 
 
 

 
Весна

 
 

Днесь весна красується…
(Вступ)

 
Разом з пробудженням природи від зимового сну на

нашій землі, в Україні, починається цикл народніх вес-
няних свят, пов'язаних з стародавніми мітами та віру-
ванням, супроводжених піснями, іграми та хоровода-
ми.

Народ наш у своїх казках створив чудовий образ
весни – гарної молодої дівчини з вінком квітів на го-
лові. Вона, ця дівчина-весна – бажаний і довгожда-
ний гість, її закликають дівчата піснями-веснянками,
її зустрічають діти з дарами – солодким печивом у
вигляді пташок, її уособлює найкраща з дівчат напере-
додні св. Юрія, «Ляля» або «Леля», що одягає на себе
білу вишиту сорочку, кладе на голову вінок з весняних
квітів, оперізується «зеленим» поясом з трави і квітів
і роздає дівчатам дари – вінки, що вістять весілля.

Народній образ весни – це образ краси, сили і надії.
Головним святом весняного циклу є Великдень –

найбільше християнське свято нашої Батьківщини, ко-



 
 
 

ли ми з глибокою вірою в серці висловлюємо слова:
«Воскресне Україна!»

Хороводи дівчат, «вулиця» сільської молоді, забави
дітей, зустріч птахів, що повертаються з вирію, трав-
неві свята і нарешті «зільник» – чарівна казка нашої
старовини. Все це – українська весна, голос предків
наших, дорога поезія нашої Батьківщини.

 
* * *

 
Наші предки, стародавні слов'яни, подібно до ан-

глосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на
зимове і літнє сонцестояння – Коляду і Купала.134 Ось
чому в стародавніх народніх казках з зимою бореться
не весна, а літо – гарна молода дівчина.

У предків теперішніх німців рік ділився на три части-
ни: зиму, весну і літо. Імовірно, що з розвитком сусідсь-
ких стосунків слов'яни запозичили від німців трича-
стинний поділ року, і тільки геть пізніше рік почав у нас
ділитися на чотири частини: зиму, весну, літо й осінь.

Тричастинний поділ року, мабуть, не прийшов
відразу, бо в старих писаних пам'ятках ми зустрічаємо
слово «пролътіе», тобто передліття, час напередодні
літа:

134 Див. част. III, «Літо».



 
 
 

«Прьвоносие пролътныхь даровь».135

Або: «Сия… зимъ быше въ пролътноє же връ-
ме».136

Або: «Мимо йде оуже зима, пролътіе же вниде».137

В сербській і болгарській мовах весна і тепер на-
зивається «пролъть», а в Боснії – «prolitije» або
«primaletje». У чехів і словаків перший день березня
називається «Letnice» або «Zenská Letnicki».

Слово «весна» зустрічається вже в першій сло-
в'янській Біблії, де описується земля після всесвітньо-
го потопу:

«Зима и зной, лъто и весна, день и нощь не преста-
нуть».138

У старих писаних пам'ятках Руси-України слово
«весна» зустрічається часто, як ось:

«Жатву и весну ть съзьда».139

«Ни едина ластовица весны творить, ни чрьта еди-
на землемърьця».140

«Днесь весна красується, оживляющи земное есть-

135 Хроніка Константина Манассія XIV в.: зберігається у Ватиканській
бібліотеці.

136 Временник Георгія Амартола. 1389 рік.
137 Сбор. поуч. XVI в. (Оп. II, 2, 659).
138 Быт. VIII, 22.
139 Изб. 1073 рік.
140 Гр. Наз. XI в. За І. Срезн.



 
 
 

ство».141

«Весна убо украшаетъ цвъты землю».142

Що ж до походження самого слова «весна», то в на-
уковій літературі є кілька більш-менш імовірних при-
пущень. Так, Карл Рейф у своєму словнику виводить
слово «весна» з санскритського «Vasanta» – свято
весни. В словнику Крейзбра143 слово «весна» пояс-
нюється індійським «Вішну».

Дехто з дослідників вважає слово «весна» співзвуч-
ним з гебрейським (старожидівським) «Nisan» – що
означає не тільки місяць березень, а й інші весняні мі-
сяці, з яких квітень називається «lar».144

Снєґірьов висловлює припущення, що від ясности
(маси світла) цю пору року могли наші ж предки нази-
вати «ясна», а з додатком губного звуку «в» вийшло
«в-ясна».145

В українській мові, як і в мовах інших слов'янських
народів, крім слова «весна», вживається і «ярь».

141 Кирило Тур. 21. За І. Срезн.
142 Слово Данила Заточника.
143 Fr. Kreuzbr, «Religions de L'Antiquité…», Paris, 1825
144 Див. «Рус. п. н. празн.», III, M. 1838.
145 Снег., Ill, 4. З приводу таких припущень та здогадів дотепно писав

колись Микола Надєждін (1804–1856): «Ніде не може бути стільки про-
стору для свавілля, фантазувань та натягання, як з звуками. Слово ціл-
ком під нашою владою. Воно беззахисне. З слова можна вимучити будь-
який зміст етимологічними тортурами».



 
 
 

«Ярь – наш отець і мати, хто не посіє, не буде зби-
рати».146

А звідси і «ярина», «ярове поле», «ярові хліба» і т. д.
Слово «ярь»147 імовірно споріднене з словом

«Ирь».148

 
* * *

 
Початок і час тривання весни, як відомо, залежать

від кліматичних умов чи, краще сказати, від геогра-
фічного положення країни. Колись було багато спроб
визначити межі весни (її початок і кінець) для тієї чи
іншої місцевости. Так для України (імовірно, для Киє-
ва) в рукопису XVI століття час тривання весни визна-
чається так:

«Весна отъ Благовтэщеньева дни до Рожества Ива-
на Предтечи, а въ ней 90 і день и четверть дни».

В рукопису 1637 року:
«Весна отъ Благовтзщенія до Рождества крестите-

146 М. Рильський: «У. н. п.», Київ, 1955, стор. 95. Також Ном., стор. 12.
147 У далматському фолкльорі «ярь», як мітична істота, вихваляється у

весільних піснях. У скандинавських народів слова «Var», «Vor» – початок
весни, у німців є «Jahr». У греків – «Сар», а в римлян – «Ver».

148 «Духовная в. к. Владиміра Мономаха», СПб., 1793., а також І. Срез-
невський. «Словарь…», І. Видавці «Духовної» слово «Ирь» вважають
словом сарматським і пояснюють його як схід сонця і теплі краї, куди
перелітні птахи з України відлітають восени і повертаються навесні.



 
 
 

ля Іоанна дній 901/2 дни».
А в XVII столітті весна визначається так:
«Весна убо начинается отъ 24 марта луны до 24 ію-

ня».149

Залежно від кліматичних умов і періоду року змі-
нюється стан рослинного й тваринного світу – фено-
логічні ознаки.150

Існує народня фенологія і наукова. За народньою
фенологією весна починається тоді, коли пташка-вів-
сянка засвище свою пісню: «Кидай сани, бери віз!», а
щука-риба хвостом лід розіб'є.

Наукова фенологія в переважній більшості будує
свої спостереження на рослинах. Наприклад, проф. В.
А. Погґенполь151 на підставі своїх 22-літніх спостере-
жень у м. Умані встановив вісім фенологічних періодів
у році: сім у час вегетації і один – без неї (зима), а саме:

1. Передодень весни – 23-го березня.
Починають цвісти ліщина звичайна (Corylus
avellana L.) і ті дерева й кущі, які цвітуть перед
появою листя.

149 Див. Энцикл. Слов. Брок. и Еф., том VI, стор. 108.
150 Фенологія (від грецького «phaino» – являю, освітлюю, вияснюю і

«logos» – наука) вивчає періодизацію явищ у житті рослин і тварин за-
лежно від кліматичних умов.

151 Погґенполь В. А. Метод ведення точных фенолог, наблюдений.
«Краеведение», 4, 1924. А також «Б. С. Э.», т. 13, стор. 448.



 
 
 

2. Рання весна – 22-го квітня. Починають цвісти
ясень звичайний (Fraxinus excelsior L.) і ті дерева
та кущі, в яких цвіт і листя з'являються одночасно.

3. Весна – 10-го травня. Починають цвісти
каштан кінський (Aesculus hippocastanum L.) і ті
дерева та кущі, в яких цвіт з'являється після
листя.

4. Раннє літо – 25 травня. Квітують жита, а
також цвіте багато кущів та трав'янистих рослин,
дозріває черешня (Prunus avium L.), з'являються
стиглі полуниці (Fragaria vesca L.).

5. Літо – 20-го червня. Починає цвісти виноград
(Vitis vinifera L.). Дозрівають ягоди смородини
(Ribes nigrum L.) і бузини (Sambucus nigra L.).
Квітують лугові трави, в полі починаються жнива.

6. Рання осінь – 6-го серпня. Листя на
кущах і деревах змінює свою барву, час повного
дозрівання всіх плодів, починається сівба озимих
зернових культур.

7. Осінь – кінець асиміляційної діяльности
рослин (дата не вказана).

8. Зима.

Періодизація фенологічних ознак встановлюється і
в інших частинах України (як і в усіх країнах світу), бо
це має велике практичне значення для сільського гос-
подарства.



 
 
 

 
Весна

 
Ще лютує зима хуртовинами, ще стоять тріскуні мо-

рози і лежать великі сніги, а в повітрі вже пахне вес-
ною. Здається, що зима хоче надолужити прогаяний
час, а тому й лютує; але дарма, бо вже йде не до Різ-
два, а до Великодня…

– Лютий – це той місяць, що каже до людей: «Ех,
якби я такий дужий, як мій батько, то я б бику-третяку
роги скрутив!»

– А хто ж місяця лютого батько?
– Січень! – той був ще в повній силі; крутив, кріпив

морозами, як хотів, а цей пнеться, дметься; а пройде
«Громиця», – водою розіллється…152

«Як, лютий, не лютуй, а на весну брів не хмар!»
«Вночі тріщить, а вдень плющить».
«Весна днем красна, а на хліб тісна».153

«Весною сій, осінню збереш».154

152 Зап. на Умані. – О. В.
153 М. Рильськ., стор. 93–96.
154 Їв. Франко, Львів, 1901, стор. 151.



 
 
 

 
Стрітення

 
Дочекалися люди Стрітення Господнього – «Стрі-

чань». В цей день зима, кажуть, іде туди, де було літо,
а літо – де була зима. По дорозі вони зустрічаються і
говорять між собою:

– Боже, поможи тобі, зимо! – каже літо.
– Дай, Боже, здоров'я! – відповідає зима.
– Бач, зимо, – дорікає літо, – що я наробило і на-

працювало, ти поїла і попила!
За народнім віруванням, літо зустрічається з зимою

двічі на рік: на Стрітення – 15-го лютого та в день свя-
тої Анни – 3-го грудня восени.

Весною Зима – стара баба, а Літо – молода дівчина.
Зиму веде попід руки старий дід Мороз, вона зігну-

лася, трясеться і ледве йде. Кожух на бабі Зимі пола-
таний, чоботи подерті, а в хустці на голові миші діри
прогризли, і з тих дір сиве волосся стирчить. В руках
Зима несе надщерблений горщик з льодом, а через
плечі у неї – порожнісінька торба.

У Літа вінок на голові, сорочка, квітами мережена,
зелена плахта, – весела і вродлива дівчина. Літо несе
в руках серп і сніп жита, пшениці та всякої пашниці…

При зустрічі на Стрітення стара Зима і молоде Літо
сперечаються між собою – кому йти, а кому вертати-



 
 
 

ся? Якщо до вечора стане тепліше – Літо переспори-
ло Зиму, а якщо холодніше – Зима.

Ясна і тиха погода в цей день віщує добрий урожай
поля і роїння бджіл. Вітер – погана ознака. Відлига –
жди пізньої весни і бережи пашу та хліб, бо в поле виї-
деш нескоро. – «Як на Стрітення півень нап'ється во-
ди з калюжі, то жди ще стужі!» Або ще кажуть так: «Як
нап'ється півень води, то набереться господар біди!»

«…Та як би вона вже там не хвицалась, а як літо
посміхнеться, то сонце засяє, вітер повіє і земля
проснеться!» – каже народня казка про зустріч літа з
зимою.

Хазяї ворожили на врожай, виставляючи на ніч
тарілку з зерном надвір. Якщо ранком є роса – врожай,
нема роси – погана ознака.

В цей день колись в церквах України святили воду,
а разом з водою святили й свічі. Посвячені на Стрітен-
ня свічки звалися «громичними», бо їх запалювали і
ставили перед образами під час грози, щоб оберегти
людей і худобу від грому. Ці ж свічі давали в руки вми-
раючому при читанні одхідної молитви.

В день Стрітення, коли приходили з церкви, запа-
лювали «громичну» свічку – «щоб весняна повінь не
пошкодила посівам і щоб мороз дерев не побив!»

Від «громичної» свічки і саме свято, крім «Стрітен-
ня» або «Стрічання», називалося колись «Громиця».



 
 
 

Коли святили в церкві воду, селяни набирали тієї во-
ди в нову – ще не вживану – посудину, приносили до-
дому і пильно берегли. Цій воді приписувалась магіч-
на сила. За народнім уявленням, це – цілюща вода.
Нею натирали хворі місця і вірили, що «поможе». Най-
краще ця вода ніби помагала від «пристріту» – від хво-
роби, що її спричиняло «погане» око.

Стрітенською водою ще кропили скот і давали йому
пити її – «щоб не хворів». Пасічники берегли цю воду
весь рік і кропили нею вулики кожну «першу» неділю
– першу на молодику.

Колись, як чумак виходив у дорогу, господар давав
йому хліб, сіль і кропив стрітенською водою волів, воза
і самого чумака, примовляючи: «Боже тобі поможи!»

Як син ішов на війну, батько, благословляючи, кро-
пив його стрітенською водою і примовляв: «Боже тебе
збережи!»

Віра в силу стрітенської води в багатьох селян збе-
реглася ще й досі.

 
* * *

 
«Коли на Громицю півень нап'ється водиці, то на

Юрія віл не наїсться травиці».155

155 М. Номис, стор. 10.



 
 
 

 
«Всеїдний» тиждень

 
Тиждень перед Масляною зветься «всеїдним». Як-

що на всеїдному тижні зі стріхи висять довгі льодові
бурульки, «бджола мідна156 буде». Якщо на цьому тиж-
ні курка нап'ється води з калюжі, – чекай теплої, погід-
ної весни. Виє хуртовина – «Всеїдна в гості їде!» Хур-
товина на Масляну – «Масляна з гостей їде!» А як хур-
товина на першому тижні Великого посту, то кажуть,
що це «Масляна їде дитину шукати, бо, бач, загубила,
коли п'яна з гостей їхала!»…

На Лівобережжі тиждень перед Масляною зветь-
ся «рябий», бо в середу і п'ятницю треба постувати.
«Всеїдним» же зветься попередній тиждень, бо весь
тиждень за церковним уставом можна їсти скоромне.

Масляна складається з трьох частин: зустріч у по-
неділок, кульмінаційна точка або «перелом» у «широ-
кий» четвер і «прощальна неділя».

«Не завжди котові Масляна!»

156 Від слова мід – мед.



 
 
 

 
Масляна

 
Масляна – це останній тиждень перед Великим по-

стом. На перший день Масляної, в «м'ясопустну» неді-
лю, за стародавнім звичаєм готувався холодець з сви-
нячих ніжок; тому цей день ще називався «ніжкові за-
говіни».

– То неправда, що на «ніжкові заговіни» не можна
пити горілки, бо завушниця буде, – розказує селянин
з Чернігівщини. – Що ж то за Масляна без питва?! Всі
люди п'ють, і ми, було, вдома п'ємо, а завушниці у ме-
не ніколи не було. Ще як був живий мій батько, цар-
ство йому небесне, було, прийдемо з церкви, посідає-
мо обідати, а він і каже: «Давай, сину, чарки та вип'є-
мо, щоб усе було гоже, а що не гоже – не дай, Боже!»
Поналиває, бувало, і ми вип'ємо по першій. Пили всі:
і мати моя, і сестра, і брат, і гості, коли траплялися…
А як закусимо по першій, то тато покладуть ложку на
стіл і кажуть: «Ну, сину, піднось ще по склянці, бо після
однієї не обідають – гріх!» Я піднесу… а тоді ще й по
третій, четвертій… А коли вже вип'ємо по останній до
вареників, то тато заспівають, бувало:

Ой, вип'ємо, родино,
Щоб нам жито родило,



 
 
 

І житечко, і овес —
І зібрався рід увесь.

На Слобожанщині хлопці та дівчата після вечері на
«ніжкові заговіни» збирають зі столу кістки, виходять
на подвір'я, стають під коморою і кидають кістками у
ворота. Існує повір'я, що хто в цей вечір не докине від
комори до воріт свинячою кісткою, той до Великодня
не доживе.

Заміжні жінки увесь цей тиждень справляють «ко-
лодку». В понеділок зранку вони збираються в корч-
мі «колодкувати». Одна з них кладе на стіл невеличке
поліно або палицю – це колодка. Інші беруть по черзі і
вповивають її шматками полотна, потім знову кладуть
на стіл. Це значить, що колодка народилася. Купують
горілки, сідають за стіп навколо колодки, п'ють і поздо-
ровляють одна одну з народженням.

Підпивши, жінки розходяться, а колодка залишаєть-
ся в шинку до наступного дня. Так п'ють до суботи, бо
ж у понеділок колодка народилась, у вівторок христи-
лась, у середу похрестини, в четвер колодка помирає,
в п'ятницю її хоронять, а в суботу плачуть. Розумієть-
ся, ніхто за нею не плакав, а пили й гуляли однако-
вісінько – як при «народженні», так і при «смерті»…

Підпивши, жінки співають:

Масляна, воротися!



 
 
 

До Великодня простягнися,
Від Великодня до Петра,
А від Петра та до тепла…

Крім цього, в понеділок на Масляній заміжні жінки
ще ходять по домах, де є дорослі хлопці або дівчата,
і прив'язують матерям колодку до ноги. Це кара за те,
що не оженили синів чи не повіддавали дочок впро-
довж останніх м'ясниць. Все це робиться з жартами,
сміхом і горілкою.

Дівчата теж в'яжуть колодку, але тільки парубкам, і
вже не до ноги, а до лівої руки. Дівоча колодка оздоб-
лена барвистими стрічками та паперовими квітами.
Парубки повинні платити дівчатам викуп за колодку
грішми або подарунками: намистом, стрічками, шов-
ковою хусткою.

Як і молодиці, дівчата в цей день п'ють горілку і спі-
вають:

Не пускає мене мати
На вулицю погуляти,
А хоч пустить, то пригрустить:
– Іди, доню, не барися:
У сінечки та й вернися!
Бо на дворі піст наступає,
А хто його проскаче,
Той Великодня не побаче…



 
 
 

В четвер на цьому тижні господині збираються ком-
паніями і спеціяльно п'ють та гуляють – «щоб телята
водились!» Вони ж і не прядуть на цьому тижні – «щоб
масло не гіркло!»

В п'ятницю – частунок тещі. Колись на Україні був
звичай двічі на рік частувати тещу – «щоб горло не пе-
ресихало». Хто женився в осінні м'ясниці, той урочи-
сто віз тещу до себе в гості на другий день Різдвяних
свят – якщо добра, або на третій – якщо зла. Хто ж
оженився в різдвяні м'ясниці, той возився з тещею в
п'ятницю на Масляну. Разом з тещею запрошувались
ще й інші родичі. Частуючи гостей, зять говорив: «Пий-
те, люди добрі, по повній чарці, хай у моєї тещі горло
не пересихає!» (натяк на сварливість).

Погулявши отак цілий тиждень, наші люди говорили
колись:

«Масляна, Масляна, яка ти мала, – якби ж тебе сім
неділь, а посту одна!»

 
* * *

 
Головною їжею на Масляну є вареники з сиром і

сметаною, але й гречані млинці на маслі або на смаль-
ці смажені – теж обрядова їжа в ці дні на Україні. Такі
млинці або щось подібне печуть і інші слов'янські на-



 
 
 

роди. Цей звичай ведеться здавен-давна, бо вже в Св.
Письмі слов'янською мовою цар Давид народові «да-
яша по млину сковородному».

Німці, крім ковбас, їдять на Масляну також оладки
з тіста.

Якесь ніби печиво з тіста (spirac) приносили в жерт-
ву Бахусові стародавні римляни. Все це, «імовірно, є
символ… сонця».157

157 Снег., II, 121.



 
 
 

 
Сиропустна неділя

 
Вареники на Масляну годиться варити щодня: «ва-

реники доведуть, що і хліба не дадуть!» Але не всі цьо-
го правила дотримувались. На сиропустну ж неділю
і «бусурмени вареники їдять!» – а, мовляв, про нас,
православних, і мови не може бути.

Щоб побачити відьму, треба в сиропустну неділю
при вечері виколупати з останнього вареника сир, за-
в'язати у вузлик, покласти в рот і так тримати до ран-
ку. Ранком, у «жилавий» понеділок, належить піти до
церкви і вистояти всю обідню на одному місці, не по-
ворухнувшись. Вдома, після обідні треба сховати сир
у гаманець і зберігати його разом з грішми аж до Вели-
кодня. «На Великдень, як переспівають «Христос Вос-
крес», стань на паперті. Котра з жінок до тебе підійде,
та і єсть відьма…»158

Зберігши на запусти сир з вареника в роті, можна
побачити не тільки відьму, а й домовика. Ось як про
це розповідає Марія Д-ко, жінка понад 50 років з села
Діхтярі на Чернігівщині:

«Коли починалися довгі осінні вечори, то звичай-
но мама або бабуся розповідали нам казки про всякі
страхи… Я дівчинкою любила слухати про домовика і

158 З оповідань Свирида Галушки.



 
 
 

все хотіла його побачити. А я знала, що для того, щоб
побачити домовика, треба на запусти залишити шма-
точок сиру з вареника в роті і так тримати його цілу
ніч, а на всеношній перед Великоднем тримати його
з собою у вузлику. Ранком на Великдень, прийшовши
з церкви, треба було вилізти на хату і там можна бу-
ло побачити домовика. Та все лихо було в тому, що
я ніяк не могла зберегти того сиру в роті. Як тільки,
було, прокинуся ранком – сиру в роті вже нема. Так я
домовика і не побачила…»

На цей тиждень припадає багато прикмет. Кажуть:
«Яка погода на сиропустну неділю, така й на Велик-
день буде», «Як сонце сходить рано, то й весна рання
буде».159

Увечорі на «постові заговіни» старі люди ходили ко-
лись до рідних і знайомих «прощатися» – просити про-
щення за «кривди» чи «гріхи», заподіяні на протязі ці-
лого року. Відвідують, бувало, і цвинтар, щоб і померлі
родичі простили їм.

Як ідуть, бувало, до живих, то, ввійшовши до хати,
вклоняються тричі кожному, не виключаючи і малих ді-
тей. При цьому відбувається такий діялог:

– Прости мені!
– Бог простить!
– І в другий раз прости!

159 Записано від Євгена П-ка.



 
 
 

– Бог простить!
– І в третій раз прости!
– Бог простить!
Колись вірили, що Страшний суд відбуватиметься

саме в цей вечір. Богобоязливі люди на сиропустну
неділю з хати не виходили, горілки не пили, а сиділи
вдома і пригадували, чи багато гріхів наробили в цьо-
му році…

На Слобожанщині чоловік не лягав спати з жінкою
– «щоб вовк поросят не з'їв».

«Кінець м'ясниць справлялось не в м'ясопустну
неділю, а в сю. Ладять ліпшу вечерю. Бідніші купують
ґелетку сира, вівчого чи коров'ячого, і діляться ним; ку-
пують теля, вечором ріжуть і розпаюють між себе. По
вечері казять єйця о чоло, переступають через поріг і
їдять, аби так борзо перейшов великий піст.

Який буде день на Пушення, такий буде Великдень.
Який буде перший понеділок посту, такий буде по Ве-
ликодні. Так само повідають про вівторок, середу і т. д.

В перший понеділок посту рано не їдять, полочуть
горівкою зуби».160

160 М. Зубрицький. Нар. кал. с Мшанці Старомиського повіту. Матер,
до укр. – русь. етнології, т. III. Львів, 1900, стор. 40.



 
 
 

 
«Жилавий» понеділок

 
Перший день Великого посту називається «жила-

вий» понеділок, бо в цей день господині печуть житні
коржі – «жиляники». Крім цих коржів, ніякої страви не
готують, а їдять лише тертий хрін з буряковим квасом
та редьку.

«Моя мати, було, як почують дзвін у цей понеділок,
тричі перехрестяться і скажуть: «Хрін та редька!» Це
значило, що вони не забули, а добре пам'ятають про
піст».161

Хоч і пісна страва в цей день була, проте їли її, за-
пиваючи горілкою. «Це, – казали колись люди, – ми зу-
би полощемо після Масляної, щоб – борони Боже – не
залишилося поміж зубами чого-небудь скоромного!»
А тому цей понеділок ще називався «полоскозуб».

Господині, «полощучи зуби», пили горілку не чар-
кою, а новою покришкою від того горщика, в якому ка-
шу варили, – «щоб на пшениці зони не було!»

Була колись ще й третя назва для цього дня – «чи-
стий понеділок». Чистий тому, що господині обіду не
варили і їхні горщики залишалися чистими. В одній з
приповідок, що виникла з народніх прикмет, говорить-
ся: «Як у чистий понеділок погода ясна, то й пшениця

161 З оповідань Свирида Галушки.



 
 
 

уродить рясна!»162

162 Записано на Уманщині в селі Громах.



 
 
 

 
День Святого Власа

 
В кінці лютого місяця, 24-го за новим стилем, селя-

ни колись святкували день святого мученика Власа.163

В народніх віруваннях святий Влас – покровитель ху-
доби, а особливо корів. В цей день селяни служили
по дворах молебні, вносили образ святого мученика
в стайню або загороду, де стояв скот, кропили худобу
свяченою водою та обкурювали ладаном – «щоб скот
добре плодився та не хорів».

Як перший раз навесні вигонили худобу в поле па-
стися, то служили молебень не тільки святому Юрієві,
але й святому Власові.

Молодиці в день святого Власа ходили колись у ши-
нок і пили горілку – «щоб корови були ласкаві».164 А як
поверталися з шинку до хати, то били, бувало, своїх
чоловіків днищем165 – «щоб воли були слухняні».

Коли Україна-Русь переходила від поганської віри
до християнства, подоби поганських богів були зни-

163 На Волині покровителем худоби вважається святий Харлампій; йо-
го день святкувався 23-го лютого.

164 Див. П. В. Иванов. «Жизнь и повърья крест. Купянск. уъзда Харьк.
губ.».

165 Днище – це дошка, яка вживалася при прядінні льону. На один кі-
нець днища сідала пряха, а в дірку другого кінця вставлявся гребінь або
кужіль.



 
 
 

щені, але пам'ять про цих старих богів ще довго збе-
реглася в народніх піснях, переказах, назвах урочищ
та в деяких народніх віруваннях.

Зокрема зберігалася довго пам'ять про «скотья бога
Волоса», або Велеса, що згадується в «Слові о полку
Ігоревім» разом з Дажбогом і Стрибогом:

«…Въщей Бояне, Велесов внуче!»166

Ім'я Велеса, або Волоса зустрічається і в договорах,
що складалися поміж русами та греками в Х-му століт-
ті по Р. X. Так, у договорі 971 року читаємо таке:

«…да имъемъ клятву от бога, въ его же веруем в
Перуна и въ Волоса, скотья бога…».167

В рукописі Великої Минеї Макарівської стоїть, що:
«…великій Князь Владимірь повелъ испроверщи,

збити кумиры, овы извъщи, а иныя ижжещи; Волоса,
его же именоваху скотья бога, повела въ Почайну ръ-
ку врещи».168

Тобто за наказом великого князя Володимира подо-
ба бога Волоса,169 якого наші предки вважали покро-
вителем худоби, була знищена.

166 Судячи по «Слову о полку Ігоревім», Велес, або Волос, був покро-
вителем не тільки скотарства, а й мистецтва.

167 Фаминцынъ. «Божества древнихь славянь», 1884, стор. 33.
168 Див. И. Снегиревъ. «Рус. простонар. праздники». 1838.
169 Народи скандинавських країн у своїх мітах теж мають вола-бога,

що зветься у них «Val-ass» або «Vali-ass». Див. «Edda Saemundma», t. III.



 
 
 

Про св. Харлампія ми зустрічаємо згадку і в Чу-
бинського (т. III, стор. 7): «Св. Харлампій – покрови-
тель свійських тварин. В цей день багаті селяни –
власники худоби наймають молебень. В тих селян, які
цей день святкують, худоба буде в доброму стані».

Чубинський документує свій запис селом Іваньківці
на Переяславщині. Отже, св. Харлампія, як покрови-
теля худоби, знають не тільки на Волині, а і на Пол-
тавщині. Однак, згідно з відомостями, які вже є в ет-
нографічній літературі, св. Влас на Україні популярні-
ший, ніж св. Харлампій.

Нам відомо, що по християнізації України-Руси міс-
це поганських богів зайняли християнські святі. Згідно
з народнім уявленням, вони стали покровителями тих
ділянок людського життя, якими опікувались давніше
поганські боги. Так громовержця Перуна замінив свя-
тий пророк Ілля, а Волоса – святий мученик Влас.

Легенда каже, що святий мученик Влас жив у IV
столітті по Р. X., що був він покровителем лісових звірів
і опікувався бідними людьми. На доказ такої опіки роз-
повідається, як святий Влас повернув бідній вдові веп-
ра, якого вкрав вовк.170

170 «Верховажскія записки М. И. Мясникова въ рукописи», а також
«Нерехотскія записки М. Я. Дієва». Цитую за «Русскіе простонародные
праздники и суеверные обряды». M., 1838.



 
 
 

На півночі, в районі ріки Вега,171 в лісах Волого-
родського і Архангельського повітів було багато цер-
ков і каплиць в ім'я святого Власа. Празник на честь
цього мученика селяни відзначали тим, що приноси-
ли до церкви продукти скотарства, а найбільше коро-
в'ячого масла. Цей, дуже цікавий звичай описав етно-
граф И. Снєґірьов:

«Донині (тобто до 1838 року. – О. В.), серед лісів,
стоїть древня церква в ім'я святого Власа, ікона якого
явилась 19-го січня (старого стилю. – О. В.), як повідає
місцевий переказ. В цей день з усієї Вельської округи
селяни з'їжджаються і сходяться молитись заступни-
кові своїх інтересів. Тоді парафіяльний священик від-
правляє там обідню, потім служить загальний і наре-
шті приватні молебні для молільників. Туди приносять
коров'яче масло, яке з поклоном кладуть перед об-
разом св. Власа. За одне свято збирається від 30 до
40 пудів масла; частина його дається священикові з
причетом, а решта залишається на користь церкви. В
інших парафіях Шенкурської і Вельської округ так са-
мо святкують день св. покровителя скотарства в су-
боту перед св. П'ятидесятницею… Як у празник св.

171 Ліва притока Північної Двіни. Землі над Веґою підпали під мос-
ковське володіння в кінці XV ст. Перед тим були посілістю новгородсь-
ких князів. При нагоді нагадаємо, що в цій місцевості, зокрема в Архан-
гельському повіті, було записано частину билин київського циклу.



 
 
 

мученика Флора і Лавра приводять коней до церкви
для скроплення їх свяченою водою, так і до церкви
св. Власа приводять корів, особливо під час падежу,
і співають обітні молебні. Цей святий зображений на
іконі (в одній із новгородських церков) в оточенні худо-
би…»172 Як бачимо з цього опису, на далекій півночі,
де ідеї християнства прищепилися і слабше, і значно
пізніше, поганські звичаї (навіть принесення жертви –
масло!) добре збереглися. Правда, ці звичаї христи-
янізувалися були вже настільки, що відбувалися пе-
ред християнським святим мучеником Власом. На за-
кінчення цього короткого нарису про день святого Вла-
са згадаємо, що на Чернігівщині і в південних районах
Київщини «Власові морози» вважаються останніми в
році, а тому існує приповідка:

«Святий Влас збиває ріг з зими!»
На другий день після святого Власа, 25-го лютого

– день святого Мелетія. Існує прикмета: якщо на Ме-
летія гарна соняшна погода, то це віщує великі морози
та метелицю.

У місяці лютому колись господарі на Київщині, Чер-
нігівщині та Полтавщині нічого не робили волами в
п'ятницю кожного тижня – гріх! Селяни говорили: «Хто
запряже воли в лютневу п'ятницю, то в того або воли

172 «Русскіе простонародные праздники и суеверные обряды». Выпуск
III. 1838. Стор. 156. Переклад мій. – О. В.



 
 
 

подохнуть, або руки відсохнуть!»
Господині, бувало, не прядуть починків і не шиють

сорочок у кожну п'ятницю лютого місяця – «щоб коно-
плі родили».



 
 
 

 
День преподобного Льва

 
Четвертого березня – день преподобного Льва. На

Лівобережжі та на Київщині було колись повір'я: якщо
хворий вночі перед цим днем побачить на небі падаю-
чу зірку, то він у цьому році помре. До такого хворого,
як до приреченого, сходилися всі рідні та знайомі про-
щатися. «Бо то його зірка з неба впала і вона з собою
душу забере!» – говорили селяни.

Проте віра ця не була надто міцною, бо існувало ба-
гато оповідань, що заперечували віщування падаючої
зірки, наприклад, таке:

«Був у нашому селі дід Мокій, здоровий, кремезний
– дуб, а не чоловік! А як було йому п'ятдесят років, то
схопило його за живіт – соняшниці напали чи там що…
Лежав на лаві і стогнав. Було це саме на преподоб-
ного Льва, а ніч була місячна, гарна… І ось тоді поба-
чив Мокій, що зірка з неба впала. Перелякався чоло-
вік: схопився з лави, крику наробив… Діти, жінка – всі
посхоплювались. «Що таке, що сталося?» – питають.
Жінка його вже хреститися почала – думала: «Нечи-
стий чоловікові приснився». А як почула про зірку, то й
заголосила: «І на кого ти мене покидаєш?» – А Мокій
з того переляку і про хворобу забув, болячку – як ру-
кою зняло!.. «Хай йому біс, – казав, – не буду більше



 
 
 

хворіти». І не хворів. Ще п'ятдесят літ після того жив –
два дні за сто літ перетягнув, а хворим не був… Тільки
вже як помирав, то ліг на лаві і сказав жінці: «Затули
вікно, Горпино, рядиною, хай своєї зірки не бачитиму,
як падатиме з неба». Таке було…»173

Віра в падаючу зірку не скрізь однакова. Так на
Поділлі про падаючу зірку розповідають таку легенду:

«Зірки – це Божі свічі на небі. Диявол чи то, пак, дідь-
ко по-нашому хоче, щоб і його свіча горіла разом з Бо-
жими. Як тільки той янгол, що свічі пильнує, кудись від-
вернеться, дідько – тиць та й поставить свою свічку.
Але вона довго не горить, бо янгол ходить і оглядає,
чи добре свічі горять, – побачить чортову свічку та й
скидає її додолу, і ото ми бачимо, як вона падає».174

173 З оповідань Свирида Галушки.
174 С. Кордишівка на Поділлі.



 
 
 

 
«Обретіння»175

 
Свято знайдення голови Івана Хрестителя або «об-

ретіння» стало в народі святом «обертіння». В цей
день «чоловік до жінки обертається, і птахи оберта-
ються з вирію». «Обертаються до нас головами, зби-
раються летіти до нас». «Діти – від хліба, а птахи –
до гнізд».176 «На обретіння прилітають з вирію птахи;
це святий Іван чудом своєї голови повертає їх назад
додому».177

В цей час і справді відбувається масовий приліт
пернастих гостей. Першим прилітає жайворонок178 –
справжній благовісник весни в Україні. Він з'являється

175 Перше і друге віднайдення Чесної Голови св. Івана Хрестителя – 9
березня за новим стилем або 24-го лютого за старим.

176 Михайло Грушевський. «Історія укр. літератури», ч. 1. Київ – Львів,
1923. Стор. 166.

177 Запис від Ганни Г-к, с Кордишівка на Поділлі.
178 Жайворонок польовий (Alauda arvensis), з громади горобцевих. Зи-

мує в північній Африці або в Індії, прилітає до нас на початку березня,
а відлітає в жовтні. Живе в полях, там і в'є гніздо просто на землі. Кла-
де від З до 6 плямистих яєчок. Починаючи співати, жайворонок швид-
ким летом підіймається вгору, описуючи велику спіралю. Згори летить
спочатку повільно, а потім раптово складає крильця і «каменем» падає
додолу. Живиться комахами, хлібними зернами і насінням бур'янів. П'є
росу з лиця трави, і це дозволяє йому жити і в посушливих степах пів-
денної України.



 
 
 

на наших полях тоді, як сніг ще лежить на горбках і
долинах, але весна вже з кожним днем, з кожною го-
диною все певніше перемагає зиму.

В одній з народніх веснянок про жайворонка дівчата
співають:

Чом ти, жайворонку, рано з вирію вилетів:
Іще по горах сніженьки лежать,
Іще по долинах криженьки стоять!

А жайворонок ніби відповідає їм:

Ой, я тії сніженьки крильцями розжену,
Ой, я тії криженьки ніжками потовчу!179

Селяни по жайворонках ворожать на врожай: якщо
жайворонки летять високо над землею, то це вони «до
Бога летять молитися» – буде врожай на узбіжжя. Як-
що ж жайворонки летять над землею низько, то це во-
ни «загубили ціп по дорозі» – буде неврожай.

Прилітають веселі граки180 і відразу ж приступають
до побудови своїх гнізд. Звичайно вони вибирають
для гніздування високі, рідко ростучі дерева, і на неве-
личкій площі поселяється кілька сотень, а то й тисяч
граків. Одна пара в'є гніздо поруч з іншою парою, і

179 За П. Чубинським. III, стор. 110.
180 Граки (Corvus frugilegus).



 
 
 

при цьому всі разом щось дуже голосно говорять між
собою чи, може, сперечаються за «будівельний ма-
теріял», який вони безсовісно крадуть один в одного.
У всякому разі граки підіймають такий галас і метуш-
ню на деревах, як циган на ярмарку, а звідси і народня
загадка: «Дорога розлога, на дубі – ярмарок».181 Від-
повідь: граки на деревах.

Вслід за граками летять з вирію дикі гуси.182 Вони
починають летіти дуже рано: ще сніг лежить на полях,
ще ставки й озера не розмерзаються. Летять вони в
цей час табунами, дуже високо і переважно вночі; їх
легше почути, ніж побачити, бо під час лету гуси іноді
кричать – перегукуються між собою.

Іноді трапляється так, що гуси летять одинцем або
парами – це вони, імовірно, відбилися від своїх та-
бунів. Такі гуси летять значно нижче над землею і пе-
реважно вдень. Коли вже зробиться тепліше, розтане
сніг на полях, розіллються весняні води, замерехтить
перша зелень, – табуни гусей летять низько над зем-
лею і час від часу сідають на полях десь поблизу води:
відпочити, попоїсти, попливати…

181 M. Номис. Загадки. Стор. 292. «Укр. нар. припов. і таке інше».
182 На Україні водиться кілька видів диких гусей, але найбільш розпо-

всюджений вид – сірі гуси (Anser anser). Від цього виду походять і наші
свійські гуси (Anser domestikus). Всі види диких гусей на Україні є лише
літніми мешканцями, а на зиму відлітають у вирій.



 
 
 

Коли діти побачать вперше навесні диких гусей, то
підкидають угору солому і гукають: «Гуси, гуси, нате
вам на гніздечко, а нам на здоров'ячко!» або: «Гуси,
гуси, вам на гніздо, а нам на тепло!» Цю солому матері
збирають і кладуть на гніздо під квочку – «щоб курчата
водились».183

«У нас, було, як летять дикі гуси з вирію, а діти по-
бачать їх, то гукають: «Гуси, гуси, зав'яжу вам дорогу,
щоб не втрапили додому!»184

«Навесні, як тільки на горбках сніг злізе, ми з бра-
том, бувало, бігаємо за село на вигін та виглядаємо
гусей, а як побачимо, то гукаємо: «Гуси, гуси, колесом
– червоним поясом!» Це щоб вони почули нас і почали
кружляти на одному місці».185

В цей час летять з вирію і дикі качки: крякви, чир-
ки, крохалі та чубатий гоголь. Подібно до гусей, качки
спочатку летять великими табунами високо над зем-
лею, що ще покрита снігом. Але, як тільки розтане сніг
і ріки звільняться від льоду, качки летять низько над
землею і сідають на ті місця, які їм сподобаються –
звичайно на ріки, ставки, озера…

Коли вже льоду на ріках нема і дикі качки з вирію
прилетіли, дівчата колись «замовляли» на тепло і на

183 Див. М. Номис. «Укр. приказки, прислівья и таке инше». 1864.
184 Запис, від Марфи М-к з с. Надлак на Херсонщині.
185 Запис, від І. П. з Київщини.



 
 
 

щастя, викликаючи з сухого очерету птаха-гоголя. Ось
як розповідає про це добродійка Марія Г-ко:186

– Цього я вже сама не робила, а мої мама, було,
розказують, що як вони дівували, то оце йдуть ранком
з коромислом по воду, стануть над річкою і замовля-
ють… Як гоголь випливе з осоки чи з очерету, то це
добре: весілля буде або літо весело пройде, а як не
випливе гоголь, то це – казали – доля забарилася».

– А як же вони замовляли?
– Та як?., оце стануть і говорять: виплинь, гоголю,

винеси літо, щастя… Я вже все позабувала, як там во-
ни говорили».

Але замовляння птаха-гоголя відоме в етнографіч-
ній літературі.187 Ось воно:

Ой, виплинь, виплинь, гоголю,
Винеси літо з собою,
Винеси літо, літечко,
Зеленее житечко,
Хрещатенький барвіночок,188

186 Походить з південних районів Київщини. Село назвати відмови-
лась.

187 Див. М. Грушевський. «Історія укр. літ.» ч. 1. Київ – Львів, 1923. Стор.
166.

188 Існує три види барвінку: малий барвінок (Vinca minor L.), великий
барвінок (Vinca major L.) і барвінок трав'янистий (Vinca herbacea W. et
К.). Всі ці три види зустрічаються в Україні. Всі види барвінку мають
сині квіти (Vinsa major іноді зустрічається з білим цвітом) і темно-зелене



 
 
 

Запашний васильочок!189

Ранньою весною повертається з вирію і чорногуз190

– великий птах з довгою шиєю і довгими міцними но-
гами. Коли він не летить, а крила його згорнені, то
нам здається, що він увесь білий, і тільки його хвіст
(гуз) чорний. Коли ж чорногуз випростує свої крила,
ми бачимо, що це лише кінці крил та довге покривне
пір'я чорне, а хвіст, як і все тіло, білий. Імовірно, що
від «чорного гуза» походить і назва птаха. Але крім

листя, що зберігається і взимку. За цю свою повсякчасну зеленість
барвінок у народній традиції вважається символом вічного кохання
та тривалого щастя і вплітається у весільний вінок молодої. Барвінок
часто згадується в українських народніх піснях, казках, переказах
та заклинаннях. Вживається в народній медицині. Квітка барвінку
вважається чародійною і в багатьох інших європейських народів,
наприклад, в англійців, голляндців та німців.

189 Запашний васильок (Ocimum basilicum), рослина з роду губоцвітих,
цвіте в липні і на початку серпня. Рослина ця вимагає багато тепла,
а тому поширена лише в південних районах України. На Херсонщині
– у великій пошані в місцевого населення; там васильок росте і в
дикому стані, і плекається у квітниках. Вживається в народній медицині,
а добутий пахучий олієць іде на приправу горілки. Часто згадується в
народніх піснях.

190 Чорногуз звичайний або білий (Ciconia alba). Хоч і рідко, проте
зустрічається на Україні і чорний чорногуз або гайстер (С. nigra). Цей
останній ніколи не гніздиться поблизу людських осель, а лише в лісах,
на високих, міцних деревах. Обидва види чорногузів зимують в Африці
та в Індії, прилітають до нас у березні, а відлітають у серпні місяці. Пе-
ред подорожжю у вирій чорногузи збираються великими табунами.



 
 
 

цієї, загальнопоширеної назви, у різних місцевостях
України чорногуз ще має такі назви: боцюн, бусель,
бусел(в), бузько, лелека.

Звичайно чорногузи гніздяться по лісах, десь по-
близу озера, ріки, болота – там, де плодиться багато
жаб, які разом з гадюками та вужами є головною по-
живою для цього птаха. Згадаймо прислів'я: «Ковтнув,
як бузько жабу!» і приповідку: «На кожній сіножаті і віл
пасеться, і бузько жаби ловить!»191

Але далеко не всі чорногузи гніздяться по лісах: ве-
лика їх частина селиться у близькому сусідстві з лю-
диною і є напівсвійськими птахами. У нас на Україні
чорногуз в'є своє гніздо на хаті, клуні або на великих
деревах – дубі, липі, – що ростуть на подвір'ї чи в саду.
Гніздо в'ється не на один рік, а на багато років. Кож-
ної весни, коли пара чорногузів повертається з дале-
кої подорожі, вони лише підправляють своє старе гніз-
до і там виводять звичайно двоє пташенят.

Старі чорногузи – відважні і розумні птахи, вони не
бояться людей, до яких звикли. Молоді ж чорногузи,
коли вперше прибувають у незнайому їм місцевість,
спочатку боязкі, полохливі, завжди насторожені. Але
як тільки вони помітять, що люди поклали для них де-
рев'яне колесо на даху будівлі або на вершині дере-
ва (колесо звичайно буває основою для величезно-

191 Див.: М. Номис. «Укр. приказки, присл, и таке инше». Стор. 154.



 
 
 

го гнізда чорногуза), то відразу ж догадуються, що це
доброзичливе запрошення, і починають будувати гніз-
до. Розпочавши будівництво, чорногузи вже не боять-
ся людей, якщо – розуміється – люди їх не турбують
навмисно.

За народним віруванням, господарство, в якому є
гніздо чорногуза, є щасливим192 і забезпеченим від по-
жежі: «Чорногуз хату від лиха береже» – кажуть селя-
ни на Херсонщині. Руйнувати гніздо цього птаха – ве-
ликий гріх, та й небезпечно, бо «хто зруйнує гніздо бо-
цюна, у того хата згорить» – кажуть на Поділлі.

Колись на Поділлі, як господар, було, побачить бус-
ла вперше, то простягає до нього шматок житнього
хліба і каже: «Бусел, бусел, на тобі гальвоту, дай мені
жита копу!» Цим він накликав урожай на своє поле.193

192 Колись, у доколгоспній Україні, в селах Чернігівщини, Полтавщини,
Київщини та Поділля селилося багато чорногузів. Якщо митці малювали
селянську хату, то завжди з гніздом чорногуза на даху, бо без цього до-
датку хата не вважалася типово українською. Тепер же, у всякому разі
перед останньою війною, гніздо чорногуза на селянській хаті стало рід-
кістю. За нашим спостереженням, кількість чорногузів у селах України
різко зменшилася після тридцятих років – тобто після насильницької ко-
лективізації і голоду на Україні. Цікаво, чи звернули на це увагу орніто-
логи України, а якщо звернули, то чим і як вони пояснять зменшення
кількосте цих корисних птахів?

193 Записано в селі Олександрівці, Хмельницького району на Віннич-
чині. У М. Номиса («Укр. приказки, присл. и таке инше», стор. 7) до цього
звичаю є така примітка: «Примовляє дітвора на Благовіщення, показу-
ючи буслеві свячені хлібці».



 
 
 

Якщо дівчина побачить вперше на весні бусла літа-
ючим, то це знак, що вона буде все літо веселитися;
якщо побачить, що бусел ходить або стоїть на ногах,
то не матиме великого успіху в своєму дівуванні ціле
літо. Найгіршою прикметою для дівчини є те, якщо во-
на побачить вперше на весні сидячого бусла: «сидіти-
ме ще довго в дівках».194

«… Як були ми ще дітьми, то навесні, бувало, поба-
чимо лелеку, коли вона летить і головою крутить – то в
один бік, то в другий: свого гнізда шукає. Ми махаємо
руками і кричимо їй: «Лелеко, лелеко, – до осени да-
леко, а де твої яйця?!» – А вона ніби відповідає нам:
«На бару!» – Тоді кожен з нас кричить: «Я яєчка забе-
ру, а кубельце потовчу!» – Буває так, що птах почне
кружляти вгорі над нами: літає колами, а нам здаєть-
ся, що це він нас просить, щоб ми його яєць не бра-
ли…»195

На Херсонщині діти, побачивши навесні чорногуза,
співають (точніше – вигукують) пісеньку:

Чорногузу, дядьку,
Зроби мені хатку
І ставок, і млинок,

194 В селі Кордишівці на Вінниччині.
195 З оповідань Свирида Галушки. Між іншим, слід відмітити, що чор-

ногуз не видає ніяких звуків, крім хрипкого шипіння; але своїм довгим
дзьобом він досить голосно і виразно стукотить.



 
 
 

І вишневенький садок!

А на Київщині про чорногуза і горобця співають жар-
тівливу пісеньку:

А горобець впився, з чорногузом бився,
Як ударив чорногуза, чорногуз звалився!196

На Чернігівщині, якщо хочуть висловити співчут-
тя нещасливому мандрівникові, то кажуть: «Облітав,
сердега, море й землю, як лелека!»197

В середній смузі України маленька жвава пташка
ремез198 перша починає вити навесні своє гніздо. На
Київщині селяни кажуть, що саме в день Обретіння,
коли інші птахи тільки починають летіти з вирію, ремез
уже в'є своє гніздо-рукавичку. Ремезова «рукавичка»
звичайно висить на тоненькій галузці верболозу, що
похилився над водою: річкою або ставком.

Навесні дівчата співають про ремеза таку пісню:
196 Чубинський. Т. V., стор. 1124.
197 Б. Грінченко. Словник, т. II, 1907.
198 Ремез (Remiz, Aegithalus, Authoscopus) – рід синиць. Дрібна пташ-

ка з гострим, довгастим дзьобом, з довгими закругленими крильми та
коротким хвостом. Гніздо ремеза – це по-мистецькому вив'язаний м'я-
кий кошик з боковим вхідним отвором. Гніздо справді нагадує рукавичку,
що причеплена до гіллячки і висить над водою. В побудові гнізда бере
участь не тільки самичка, але й самець.



 
 
 

Ой, ремезе, ремезоньку,
Не вий гнізда на льодонку;
Буде льодок розтавати,
Твоє гніздо забирати.
Увий собі в темнім лісі,
В темнім лісі, на орісі:
Будуть оріх оббирати,
Твоє гніздо оглядати…

Ось так дівчата радять ремезові горіх, а потім явір і
сосну, але в кожнім дереві знаходять якусь невигоду,
і нарешті радять таке:

Увий собі у дівиці,
У дівиці, у світлиці,
Там їй будеш приспівати,
Будеш її звеселяти…199

Цими словами пісня робить натяк на тих дівчат, що
зустрічають весну самітними, без пари, їх – мовляв –
немає кому розважати, то хай хоч ремез потішить за-
смучених дівчат своєю піснею.

Пісня про ремеза імовірно була колись дівочою вес-

199 Потебня, а за ним і М. Грушевський в пісні про ремеза вбачають
паралелю до парубка, якому радять в одній з різдвяних колядок не
ставити світлоньки ні у кого, тільки у милої. Див. М. Грушевський.
«Історія української літератури», ч. 1., Київ – Львів, 1923. Стор. 167.



 
 
 

нянкою, а в пізніші часи перейшла до різдвяного циклу
як величальна пісня для дівчини.



 
 
 

 
Касіянів день

 
День преподобного Касіяна припадає на 29-те лю-

того за старим стилем, отже – тільки на високосні (пе-
реходові) роки.

В народніх приповідках і легендах Київщини та Ліво-
бережжя цей святий виглядає понурим і злим чоло-
віком. «Чому ти Касіяном дивишся!» – кажуть дітям,
що позирають на людей з-під лоба. Або: «Касіян оком
накинув – не буде з цього народженого добра!» Остан-
ній вираз найчастіше застосовується до телят, лошат
та іншого молодняку свійських тварин; але інколи він
стосується і до дітей, що народилися в Касіянів день.
«Гей, верни, Касян,200 круто!» – кажуть тому чолові-
кові, що намагається зробити комусь кривду, але при
цьому виявляє свою безсилість.

В одній з леґенд, записаній на Харківщині, препо-
добний Касіян нагадує казкову особу «з довгими віями
аж до землі»:201

«…У Касіяна такі довгі брови і вії, що він нічого не
бачить. Один раз на чотири роки Касіян підіймає свої
вії і дивиться понурими очима. Лихо тому, на кого він

200 «Касіян» і «Касян» – в українській мові вживаються обидві ці форми.
Див.: Г. Голоскевич. «Правописний словник». Нью-Йорк, 1952.

201 Цей образ використав Микола Гоголь у своїй повісті «Вій».



 
 
 

гляне: гляне на людей – мруть люди, гляне на тварин
– дохнуть тварини, гляне на поля – все сохне…»

«У Касіяна брови довгі – нижче колін. В Касіянів
день не можна до схід-сонця виходити з хати, щоб він
не глянув, бо як гляне – помреш!

– А як треба до худоби вийти: напоїти чи їсти дати.
Як тоді?

– На Касіяна до схід-сонця і пес з буди не вилізе,
а не те, щоб чоловік з хати виходив. Касіян сердитий,
не милує!

– А чого ж він такий сердитий?
– Він, бач, сердиться на людей, що його день не

празникують, не шанують. Я від людей чув таку казку:
«З'явився Касіян перед Богом у капелюсі, в рукавицях,
з прутиком в руках – геть чисто, як наш панич, бувало,
ходить. Прийшов він до Бога і почав жалітися на лю-
дей, мовляв, святого Миколу шанують, почитають, на
його ім'я церкви будують, а мене й не згадують…»202

– Е, діду, ви таке говорите! Тож Касіян преподобний,
він же святий, він з чортами боровся. Від Ликери По-
ходенчихи, що в чорницях була, я чув таку казку:

«Святий Касіян цілих три роки сидить над чортом і
б'є його по голові молотом. Б'є його на те, щоб не мав
нечистий часу обдумати свої пляни на людську згубу.

202 З розмови з селянином Тимошем С-ко, що походить з Охтирки на
Харківщині. Продовження цієї казки – див. «Миколая».



 
 
 

Б'є чорта Касіян день-у-день і не дає йому спам'ятати-
ся. Цю роботу Преподобний лишає тільки в день своїх
іменин – один раз на чотири роки, тоді він іде до церк-
ви і молиться Богові, щоб Бог дав йому більше сили
в боротьбі з нечистим. З церкви Касіян повертається
тоді, коли вже починає світати – цілу ніч молиться. А як
з церкви прийде, то знову береться за своє діло: мо-
лота в руки і – чорта по голові!.. В той час, коли препо-
добний Касіян молиться Богові, чорт вільний. Він ви-
лазить із безодні на поверхню землі, і все, на що він
подивиться, гине. Подивиться на худобу – здихає, по-
дивиться на людей – мруть люди, подивиться на поля
– все сохне, все гине від очей нечистого. Ось чому на
Касіянів день не можна з хати виходити саме тоді, як
розвидняється…»

Отже, не всі народні легенди зображують препо-
добного Касіяна таким страшним. Оповідання Лике-
ри Походенчихи, що за молодих літ була в манастирі,
як бачимо, малює Касіяна справжнім святим, який бо-
реться з нечистою силою.

Цікаво, що Тиміш С – ко – людина вже понад шо-
стий десяток – вислухав переказне мною оповідання
колишньої черниці, махнув рукою і сказав: «Е, на світі
всякі казки є – всіх не переслухаєш!»203

203 Про день преподобного Касіяна див: П. В. Иванов. «Жизнь и по-
верья крестьянъ Купянскаго уъзда, Харьковской губерній». Харьковъ,



 
 
 

1907.



 
 
 

 
«Явдохи»

 
Першого березня за старим стилем, а 14-го за но-

вим – це день преподобної мучениці Євдокії, або, як
селяни кажуть, «Явдохи». Згідно з народньою тради-
цією – це перший день весни. В цей день бабак204

прокидається від зимової сплячки, виходить «на світ»
і свище три рази. Свиснувши, він знову ховається в
свою нірку, лягає на другий бік і буде спати аж до
Благовіщення. А ховрашок205 тільки перевернеться на
другий бік.

В цей день – так вірили наші селяни – повертаються
з вирію ластівки. «Якщо побачиш ластівку, – повчала
колись мати свого малолітнього сина, – то візьми жме-
ню землі, кинь за нею і скажи: «На тобі, ластівко, на
гніздо!» – це щоб швидше весна приходила. Ластівка
на своїх крилах нам весну з вирію несе».

Дитина, що її обличчя всіяне веснянками, що інакше
звуться ще ластовинням, побачивши ластівку в цей

204 Бабак (Marmota bobac) – невеличкий гризун, до 40 см довжини, з
густою буравом шерстю. Це – вимираюча тварина, зберігається ще на
цілинних землях південних степів. Шкірки бабака на Україні колись ужи-
валися на обшивку кожухів.

205 Ховрашки (Citellus) мають на Україні три види: краплистий, сірий та
західньоевропейський. Всі ховрашки – маленькі (їх довжина не переви-
щує 23 см) і є дуже шкідливими гризунами.



 
 
 

день, гукає: «Ластівко, ластівко, на тобі веснянки, дай
мені білянки!» Після цього біжить умиватися «весня-
ною» водою – «щоб ластовиння не було».

Господиня, побачивши вперше ластівку в цей день,
бере в жменю грудку землі, кидає на грядку і каже:
«Кріп сію!» На тому місці ніби повинен вирости кріп.

«Ластівки вилітають – погоду обіцяють!» – каже на-
родня приповідка. Господарі, що вже думають про по-
сіви ранніх ярих зернових культур, по ластівках угаду-
ють погоду: «стеляться» ластівки по землі – буде по-
года, можна вже сіяти овес; «бояться» ластівки землі
– ще буде негода. При цьому має значення і кількість
ластівок, бо ж, як відомо, «одна ластівка ще весни не
робить».

Любов і пошана нашого народу до ластівки вияв-
ляється в приповідках та прислів'ях. «Як ластівка з ла-
стовенятами» – кажуть про матір, що любить і шанує
своїх дітей. «Щебече, як ластівка» – говорять про ла-
гідну і приємну мову дівчини або молодиці. «Горобець
– молодець, а ластівка краща!»

Ластівки в Україні в'ють свої гнізда під стріхами хат,
під самою стелею в коморі чи стайні, під бантинами
клунь – у господарських приміщеннях, поруч з людсь-
кими житлами. Руйнувати гніздо ластівки – великий
гріх. «Хто в руки ластівку або її яйце візьме, у того об-
личчя вкриється ластовинням» – так матері лякають



 
 
 

своїх дітей, щоб вони не турбували ластівок у їх гніз-
дах.206

Городники «під Явдоху» сіють розсаду капусти,
вірячи, що вона вже не буде боятися морозів. Якщо
розтає сніг і на вулицях стоять калюжі, то пасічники
вірять, що вони матимуть так багато меду, як води.

Господарі вгадують урожай: якщо вітер у цей день
віє з заходу або з півдня – буде врожай на збіжжя;
якщо ж зі сходу або півночі, то буде посуха, а тому і
неврожай на зернові культури. Якщо день соняшний –
уродить пшениця, якщо день понурий і небо захмаре-
не – буде врожай на просо і гречку. Теплий соняшний
день віщує врожай льону і коноплі. Якщо зранку со-
няшно, то ранні посіви будуть урожайні; сонце в обід –
можна надіятися на середні посіви, а якщо цілий день
небо захмарене і сонце визиратиме тільки над вечір –
пізні посіви будуть урожайні.

Якщо в цей день хуртовина, то селяни кажуть:
«Явдоха хвостом крутить – буде пізня весна!»

В цей день, ранком, перед сходом сонця дів-
ки-чарівниці заклинали колись ворогів: «щоб на дорозі

206 У нас на Україні живе три види ластівок: сільська ластівка (Hirundo
rustica), міська ластівка (Hirundo urbica) і берегова ластівка або щурик
(Hirundo riparia). Сільська ластівка переважно гніздиться в селах, міська
– в містах, а щурик в'є своє гніздо в нірках, які він сам і риє на стрімких
берегах наших рік та озер. Зимують усі три види ластівок у центральній
Африці.



 
 
 

не стояли та мене – хрищеную, нарожденную рабу Бо-
жу Оксану207 – добрим словом поминали!»

Садівники зрізують сухе верховіття овочевих дерев,
щоб дерева краще родили і щоб на них нечисть не за-
водилась.

У другу неділю Великого посту спостерігають пого-
ду: як вона в цей день тиха і ясна, то така й весна буде
в цьому році.

Весняне рівнодення, як відомо, припадає на бере-
зень місяць – на 21-ше число за новим стилем. Цілком
імовірно, що саме з цієї причини аж до XV-го століт-
тя на Україні березень уважався першим місяцем гро-
мадського року.208

З цієї ж причини березень місяць був особливим,
священним у багатьох народів світу. Так індійці на по-
чатку березня святкували мале свято богині Дурги. А
велике свято цієї богині індійці святкували в день осін-
нього рівнодення. У стародавньому Римі в березні бу-
ло свято Кібели, на якому її жреці оплакували Атті-
са – символ сонця, що поверталося на весну. На дру-
гий день після оплакування Аттіса римляни зустрічали

207 Кожна з дівчат вставляє своє ім'я.
208 На Україні день 1-го січня, як громадський новий рік, був уведений

у 1700 році, а церковним (схід, церкви) новим роком залишається ще й
досі 1-ше вересня – місяць осіннього рівнодення (23 вересня). В XVI і
XVII вв. рік починався з вересня місяця.



 
 
 

весняний поворот сонця всенароднім радісним свя-
том.

В Єгипті в березні згадували похорон Озіріса, який
був для стародавніх єгиптян не чим іншим, як сон-
цем, що було безсиле взимку, а навесні знов дістава-
ло свою потугу. В цьому ж місяці відбувалася їзда на
ослі. Верхи на осла звичайно сідав, на розвагу наро-
дові, місцевий баляндрасник. Подібний звичай був по-
ширений і в країнах Західньої Европи за середньовіч-
чя.

Як свідчить Плутарх, в Атенах теж у березні було
свято «Вітконошення» – населення носило по майда-
нах міста пальмове гілля. Цей звичай зберігся і по-
нині в країнах Близького Сходу, але тепер він в'яжеть-
ся там з весільними обрядами.

У стародавніх юдеїв у березні починався новий свя-
тий рік, а у персів було в цім місяці свято новоліття. У
чехів і частково у німців перше число березня вважа-
лося початком весни і першим днем світобудови.

Нарешті весняні свята поганського походження, що
відзначали зв'язок навколишньої природи з життям
людини, в'язалися з обрядами, метою яких було про-
гнати мертвущу зиму, тобто смерть. Подібні обряди
були поширені не тільки у нас на Україні, але знали їх
і балтійські слов'яни, а також у багатьох місцевостях
– німці.



 
 
 

У скандінавських народів, особливо у стародавніх
шведів, за часів поганства на початку весни – теж у
березні місяці – було велике свято. Це свято супрово-
дилося жертвоприносинами, масовими іграми та тор-
гами на протязі цілого тижня.

У персів та в стародавніх слов'ян за часів поганства
був звичай улаштовувати врочистий обід – «тризну» –
на честь мертвих родичів. Такі тризни відбувалися на
початку березня. Під час тризни наші предки оспіву-
вали кінець зими і при цьому палили солом'яне опу-
дало. Таке свято ще й досі зберігається у південних
шведів, лужичан та чехів, і там воно проходить під зна-
ком ослаблої зими і воскреслої весни. Поляки сьомо-
го березня топили Маржану і при цьому співали про
смерть, що в'ється по парканах і шукає собі поживи.

Білоруси і литовці ще й досі навесні, здається, в бе-
резні місяці несуть страву на могили своїх покійних
предків і там обідають – справляють тризну на честь
цих предків, але вже не оспівують кінця зими і не па-
лять солом'яного опудала.

На Україні така тризна – обід на гробах – теж відбу-
вається і досі, і теж навесні, але не завжди в березні,
бо цей звичай пов'язаний у нас з Великодніми свята-
ми. Цей обід проходить теж без ритуальних співів і без
палення солом'яного опудала.



 
 
 

 
* * *

 
Щодо назви першого весняного місяця, то в сучас-

ній українській літературній мові вживається слово бе-
резень. Про походження цієї назви не тяжко догадати-
ся; походить вона, очевидно, від береза,209 назви де-
рева, яке в цьому місяці починає «вбиратися в сереж-
ки» – цвісти.

Хто, де і коли вперше вжив цю назву210 – не відо-
мо, але – оскільки ми знаємо – у фолькльорних ма-
теріалах слово «березень» вживається рідко та й то
в найновіших записках, як ось: «Сухий березень, теп-
лий квітень, мокрий май – буде хліба урожай», «Бере-
зень сухий, а мокрий май – буде каша й коровай».211

Значно частіше в українській народній творчості
зустрічається назва «март» або «марець», як ось: «Бу-
ває март за всіх варт», «В марець ще змерзне ста-

209 На Україні росте три види берези: біла або бородавчаста береза
(Betula verrucosa), пухнаста береза (В. pubescens) і на болотах Полісся
– берізка [В. humulus).

210 Березозолъ – Бръзозолъ – Бръзьнъ мъс. апръль. Четвероев. 1144
год. Березозола бо въ к тыи единъ день настаеть весна. Толк. Быт. Си-
нод. Р. Всеволоді, же вниде в Киевъ марта въ 5 день Ип. л. За Сл. Срез-
нев., I, 70; II, 112.

211 Див. «Українські народні прислів'я та приказки». Під ред. M. T.
Рильського. Київ, 1955.



 
 
 

рець», «Білий, як в марці сніг», «Згинув, як марцевий
сніг».212 Якщо в березні місяці часто міняється погода:
то дощ, сніг, вітер, то знову сонце і тихо – наші селяни
кажуть, що це маршові планети.

Проте слова «март» і «марець» зовсім не слов'янсь-
кого походження; це латинський «Марс» – бог війни,
якому цей місяць був присвячений.213

212 Див. «Українські приказки, прислівья и таке инше». Спорудив М.
Номис. С. Петербург, 1864.

213 Див.: «Укр. Загальна Енциклопедія», том II. стор. 645.



 
 
 

 
День Святого Конона214

 
На Лівобережжі селяни вважають святого Конона

покровителем коней. Колишній селянин з Харківщи-
ни215 розповідає таке: «Колись, як ще колгоспів не бу-
ло і люди жили нормально, то – не те, щоб дуже свят-
кували, а так: ті, що кохалися в конях, збиралися та
йшли в шинок і там пили горілку за святого Конона,
щоб коні брикали. Розповідали тоді багато всякого.
Чув я тоді від людей, що святий Конон був усім коню-
хам конюх: коні у нього були такі, що самого святого
Іллю в огняній колісниці по небесному мосту возив. Як
гримить, то мої тато, було, кажуть: «Чуєш, то святий
Ілля по небесному мосту калачі везе, а кіньми править
святий Конон!»

П'ючи за святого Конона в шинку, впиватися не годи-
лось, бо «хто нап'ється п'яним, того коні поносять», –
говорили селяни.

В день святого Конона селяни, бувало, чіпляють у
стайні до бантини застрілену сороку – «щоб домовик
коней не мучив». Віра в існування домовика була ко-
лись поширена по всій Україні Домовик в уявленні на-
роду – це добрий дух дому: «він дім зберігає».

214 18-го березня за новим стилем.
215 С. Я-ко, тепер емігрант, робітник на фармі. Людина вже літня.



 
 
 

«…Часом домовик дає про себе знати: стукає, гур-
котить по закутках, товчеться на горищі… Найбільше
він господарює в стайні біля коней: котрого коня по-
любить, тому вночі гриву заплітає, пестить його. А як-
що не злюбить домовик коня – біда тому коневі: їздить
ним, ганяє його. Ранком аж мило на коневі, ніби сто
верств пробіг. А щоб не їздив домовик конем і щоб не
мучив його, колись господарі цапів у стайнях тримали
або чіпляли застрілену сороку до бантини над кіньми,
щоб вія на цапові або сороці їздив, а коня не зачіпав».

«…Колись моя бабця – царство їй небесне – на
Єфрема Сирина216 на ніч горня з кашею ставила на
запічку для домовика: «Хай, – було, каже, – живить-
ся та хати глядить!» А на Івана Ліствичника217 кропила
стара свяченою водою горище над хатою і стайню, де
коні стояли, щоб домовик не бешкетував, бо як роз-
бешкетується, то може хату завалити».

«…А як переїжджали в нову хату, то баба й домо-
вика з собою взяла. В новий горщик жарину поклала,
сухих кизяків трохи, щоб чад був, і всі кутки й закутки
в хаті і в стайні обійшла та обкурила, шептала щось…
Шкода їй було розлучатися, бо – казала вона – домо-

216 Препод. Єфрема Сирина – 28 січня за старим стилем або 10 лютого
за новим.

217 Препод. Івана Ліствичника 30 березня за старим стилем або 12
квітня за новим.



 
 
 

вик був добрий».218

218 З оповідань Свирида Галушки. Про домовика див. у М. Номиса:
«Укр. приказки, прислівья и таке инше», стор. 263.



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную ле-

гальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской кар-

той Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного
телефона, с платежного терминала, в салоне МТС
или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.День-
ги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим
удобным Вам способом.

http://www.litres.ru/oleksa-voropay/zvicha-nashogo-narodu/
http://www.litres.ru/oleksa-voropay/zvicha-nashogo-narodu/

	Етнографічний нарис
	Від автора
	Звичаї – скарб українського народу
	Зима
	«Катерини»
	День Андрія Первозванного
	«Наума»
	«Варвари»
	«Миколая»
	Вечорниці
	Складчина
	Дівочі та парубочі громади
	Діти
	Легенда про св. Спиридона
	Свят-вечір
	Свята вечеря
	Коляда
	Гой, сів сам Христос та й вечеряти…
	Вертеп
	Вірші на Різдво Христове
	Щедрий вечір
	Новий рік, або свято Василя
	«Голодна кутя», або другий свят-вечір
	Богоявління Господнє (Водохрища)
	Івана Христителя
	«Різдвяний день»[112]
	Святий понеділок
	Петра Вериги[118]
	Що ж таке коляда?

	Весна
	Днесь весна красується…
	Весна
	Стрітення
	«Всеїдний» тиждень
	Масляна
	Сиропустна неділя
	«Жилавий» понеділок
	День Святого Власа
	День преподобного Льва
	«Обретіння»[175]
	Касіянів день
	«Явдохи»
	День Святого Конона[214]

	Конец ознакомительного фрагмента.

