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Вітаю вас з Різдвом Христовим та Новоліттям!
Радість свята об'єднує нас!
З повагою, Андрій Шипко

Святочні традиції
Найгарніша, найрадісніша подія зими – свято Різдва Христова. Воно посідає особливе місце
в наших серцях. Свято повторюється з року
в рік. В очікуванні його – надія на радість. А
незмінність, вічність свята зміцнює надію.
Народження Христа – диво, що перевернуло все життя людей на землі і дало їм надію на
спасіння душі. Тому і святкується ця подія з особливою урочистістю.
У кожній оселі, в кожній родині щороку відбуваються приготування до цього дня,
очікування прикрашеної ялинки наповнює особливим тремтінням серця дорослих і дітей. З
благоговінням чекаємо на славні, улюблені в усьому християнському світі чудові свята – Різдва
Христова, Різдвяних святок, Святого Хрещення
Господня.
Традиції святкування дбайливо зберігалися
й передавалися з покоління в покоління. Адже в
душу людську вкладена згори незнищенна потреба пам’ятати все гарне, що було на землі.
Ось і звичай колядувати в Різдвяні дні існує в
нашого народу з незапам’ятних часів і бере свій
початок у далекому минулому.
Слова «колядка», «колядувати», «коляда» походять від грецького або римського слова «календи». У давніх греків і римлян календами на4
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зивали перші дні кожного місяця, які вважалися певним чином святковими. Але особливо
відомі січневі календи, тому що з Новим роком
збігалися і приєднувалися до цілої низки інших
свят, і тому святкувалися урочистіше за всі
інші календи.
Під час січневих календ, особливо в ніч під
Новий рік, цілі натовпи гарно вбраних людей,
організовували ігри, ходили по домівках, вітали,
співали пісні, у яких містилися привітання
зі святами календ і Нового року, висловлювалися побажання щастя, довголіття, врожаю хліба та винограду, плодючості худоби. Ось ці язичницькі пісні ще в римлян і греків
(візантійців) стали називатися календськими
(колядськими) піснями. Зрозуміло, що спочатку
вони стосувалися переважно язичницького Нового року. Але Церква Християнська не схвалювала язичницького святкування календ і Нового року. На противагу їм вона встановила урочисте святкування в ці дні подій Різдва Христового і Хрещення. Також на противагу язичницьким колядським пісням поступово стали
розповсюджуватися суто християнські пісні, в
яких прославлялося Різдво Христове і частково
Хрещення. Блаженний Ієронім, отець церкви IV
століття після Р.Х., свідчить про те, що в його
часи у християн Фіваїдської області були вже
пісні, якими прославляли Різдво Христове «Це
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пісні наших провінцій, – говорить він, – арії наших пастухів».
Проте простий народ на власний розсуд поставився до піклувань церкви, чому сприяла та
обставина, що не всі прийняли християнство.
Нові свята, звичаї та нові пісні він прийняв,
але й старих язичницьких не забув. Багато людей святкувало Різдво і Хрещення, але в той же
час брало участь у язичницькому святкуванні
календ і колишнього Нового року. Це змішання
язичництва і християнства відобразилось і в
колядських піснях того часу (IV-ХІІ ст.): поруч із
згадкою календ і Нового року, поруч із побажаннями щастя (в язичницькому значенні), у них
зустрічаються виключно християнські образи і символи, які стосуються Різдва і Хрещення,
християнські імена тощо. Таким чином, пісні
колядські стали позначати не тільки новорічні,
але й різдвяні пісні або взагалі святочні.
Звідси, від греко-римлян, колядські пісні були
занесені мандрівними мімами (скоморохами) в
інші сусідні країни Європи. Під їх впливом там
були створені власні колядські пісні на місцевій
мові, майже з тим самим змістом. Так, у середні
віки і в Новий час подібні пісні були у французів,
німців, англійців, іспанців, румунів, болгар, сербів,
моравів, чехів, поляків, литовців, насамкінець у
нас – в українців і почасти в росіян. Значною
мірою в багатьох країнах колядки співали па7

стухи, які наслідуючи Віфлеємських пастирів,
залишали свої гори і поля, з’являлися в містах і
тут усю різдвяну ніч славили Христа співами
своїх улюблених пісень. Але не тільки простий
народ складав колядські пісні, нерідко за їх складання бралися тогочасні поети, імена яких
здебільшого залишилися невідомими. А в Італії
з певного часу навіть знатні жінки захоплювалися складанням різдвяних пісень (скажімо,
XIV-XV ст.). З’явилася необхідність зберегти
найкращі пісні для нащадків. І ось здавна стали
з’являтися в усіх країнах Західної Європи збірки
цих пісень – спочатку рукописні, а після винаходу книгодрукування – друковані.
Сьогодні
колядські
пісні
у
великому
використанні в усіх країнах Європи і Америки: їх співають не тільки діти, а й дорослі, не
тільки по домівках, а й по школах і церквах,
не тільки простий народ, а й освічені люди.
Зрозуміло, у містах співають або тількино складені колядські пісні, або виправлені
стародавні. Нестачі ні в тих, ні в інших немає,
тому що в кожній країні утворилося багато
подібної літератури.
У нас на Русі батьківщиною колядських пісень
можна вважати південно-західний край (сучасна Україна). Тут вони називаються або колядками, або щедрівками. Колядки – це святочні
пісні, які славлять подію Різдва Христового або
Хрещення. Отже, вони мають переважно хри8

стиянський, релігійний характер. Щедрівки
– пісні, які оспівують Новий рік, висловлюють
привітання з Новим роком та побажання всього
найкращого, багатого (щедрого) врожаю хліба,
плодів, примноження худоби, вдалого одруження
тощо. Тобто ці пісні мають переважно побутовий характер. Хоча суворої різниці за змістом
між ними встановити не можна, тому що часто і в колядках, і в щедрівках християнські образи Різдва і язичницькі (побутові) уявлення Нового року змішані, тому й ті, й інші можна називати одним ім’ям – колядками.
Народних українських колядок – дуже багато. Вони відрізняються між собою за змістом.
Одні розповідають про народження ХристаНемовляти, про Хрещення і повиття Його
Пресвятою Дівою, про волхвів та Ірода, про
св. Василія (християнські елементи), – інші
оспівують сонце, місяць, грім (язичницькі
релігійно-міфічні елементи); одні прославляють відомих князів, народних героїв і їх битви (історично-побутовий елемент), – інші просто возвеличують даного господаря і його родину, вітають з Новим роком, бажають врожаю,
одруження тощо. Мета всіх колядок – порадувати, звеселити господаря розумінням про свято і
вселити надію на краще майбутнє.
Традиція славити Христа виникла на Русі
разом із прийняттям християнської віри.
Спочатку довгий час ходили славити тільки
9

духовні особи – єпископи і священики. Славили
тільки на Різдво і Пасху, і славлення це складалося з того, що вітали зі святом і співали тропар свята та інші церковні співи. Дещо пізніше
в славленні почали брати участь і півчі. Особливо розповсюдилося славлення за Петра Великого.
Сам цар брав у ньому активну участь.
Потім славлення проникло в народне середовище – через школу і школярів. Особливо воно
розповсюдилося у південно-західному краї, де на
розвиток цього звичаю вплинула Польща. Тут
у багатьох сільських приходах здавна утворювалися спільноти молодих парубків. Під час святок братчики-парубки складали хор і з благословення священика, разом з церковним старостою, ходили по домівках прихожан славити
Христа. Вони співали тропар і кондак свята, а
також різноманітні колядки південно-західної
шкільно-монастирської творчості. Зібрані за
славлення гроші братчики або жертвували на
потреби своєї церкви, або використовували на
придбання величезних воскових свічок, які урочисто запалювали під час великих свят.
Після такого розквіту духовності настає
період, коли широке святкування Різдва Христового, як і інших релігійних свят, було заборонено державою. У цей час самі люди дбайливо
зберігали традиції колядування.
І ось зараз ми є свідками повернення духовної
спадщини нашого народу. В останні роки свя10

то Різдва Христового стало в нашій країні державним. Йому намагаються надати все більш
широкого соціального характеру. У Різдвяні дні
влаштовуються благодійні концерти і ялинки для дітей, надається допомога бідним, людям похилого віку, інвалідам. Сьогодні, як і сто
років тому, знову зазвучали в рідних оселях, дитячих садочках, шкільних закладах кращі твори народної культури, які тісно пов’язані з
вірою наших пращурів. Також відроджується
традиційна форма святкування Різдва Христового – це дитячі хресні ходи зі співом
різдвяних колядок, які прославляють Христа,
похід у гості до сусідів, педагогів, благодійників
з Віфлеємською зіркою, різдвяним вертепом, хоровим святковим співом і читанням віршованих
різдвяних привітань.
Маємо надію, що наша збірка допоможе
вчителям, батькам та дітям у проведенні
Різдвяних Свят. А народні українські колядки
допоможуть знайти шлях до кожного серця і
залишать у душі ті благодатні враження, які
будуть зігрівати кожну людину протягом усього життєвого шляху.
Підготувала Олена Собко
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добрий вечір

Здоровенькi були, любi друзi!
Добрий вечiр!
Чи всі господарі вдома,
Вдома чи ні?
Можна до вас зайти в гості?
Чи всі здорові?
Ой, помагай Бог, пане-господарю!
Йдуть до тебе любії гості.
Любії гості, да все коляднички.
Все коляднички, все молодчики.
Вечір добрий, пане-господарю!
Чи є ти дома, чи нема?
Чи дозволите колядувати,
Колядувати - дім звеселяти.
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дар нинi пребагатий
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Добрий вечір!
Колядую, колядую.
Ковбасу чую.
А ви мене не питайте,
Ковбаси дайте.
Грудочку кашки, кільце ковбаски.
Ще того мало,
Дайте ще сала,
Ще того трішки,
Дайте лепішки.
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на рiздвянi свята
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радiсть нам ся явила
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дивная новина

Я - маленький хлопчик,
виліз на стовпчик,
в дудочку граю,
Христа прославляю.
Христос рождається,
славімо Його!
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що то за предиво
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Пане-господарю, Бог тебе кличе до раю.
До раю-раю та в неділеньку порано.
Бог тебе кличе, дар тобі дає,
Дар тобі дає, два лана жита,
Третій лан гречки на варенички,
Четвертий - пшениці на паляниці,
А п'ятий - овса - щедрівка уся.
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небо i земля
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по всьому свiту

Я - дівчинка маленька,
Спідничка рябенька,
Черевички пурпові,
Бувайте з празничком здорові!
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Сію, вію, посіваю,
З новоліттям вас вітаю,
Сійся, родися жито-пшениця
I всяка пашниця.
Льон - по коліна,
Коноплі - до стелі.
Дай нам, Боже, щоб всі ми були
щасливі, здорові, веселі!
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щедрiвка
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Бог ся раждаЄ
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нова радiсть

Дай же, Боже, вечір добрий!
Та винесіть пиріг довгий
Від стола та до порога,
Щоб уся челядь була здорова!
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За світлом зірки десь аж зі сходу йдуть
три владики княжого роду.
Золото, дари, кадило, міро враз
з серцем чистим несуть в офіру.
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три славнiї царi

44
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нинi адаме
2.
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на небi зiрка

Свого Сина сповивала,
На ялині колихала.
Прилинуло два ангели.
Взяли Іісуса на небеса,
А небеса розтворилися:
Усі святі поклонилися.
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Іісусе милий, ми не багаті.
Золото, дарів не можемо дати.
Та дар цінніший несем від мира Це віра в серці, це любов щира.

Глянь оком щирим, о Божий Сину,
На нашу землю, на Україну!
Зішли їй з неба дар превеликий,
Щоб Тя славила во вічні віки!
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Додаток 1
СD «Святковi колядки» у виконаннi
дитячого ансаблю «Мастєрок»
Додаток 2
DVD-караоке «Святковi колядки»

Тропар свята

Кондак свята

Дъва днесь Пресущественнаго раждаетъ, и земля
вертепъ Неприступному приноситъ; ангели съ
пастырьми славословятъ, волсви же со звъздою
путешествуютъ; насъ бо ради родися Отроча
младо, превъчный Богъ.

*Тропар - головна коротка молитва на
честь свята.
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*Кондак - коротка пiснь, яка мiстить
iсторiю святкової подiї.
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Святкові традиції
України
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