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Подаються лемківські народні різдвяні легенди та перекази, зібрані 
упорядником цієї збірки на Лемківщині, а також  народні та літературні 
легенди та перекази, записані ученими-етнографами XIX–ХХ століть. Деякі 
з цих сюжетів  побутували по всій Україні. Декілька легенд публікуються 
вперше.

У вступній частині описується давня традиція опровадження свята 
Різдва Христового, зафіксованого на Лемківщині, що характерна деякими 
елементами, які відсутні на інших теренах України.

Переповідаючи різдвяні легенди та перекази нашим дітям, які 
передавались з роду в рід, ми, тим самим, відтворюємо генну пам’ять нашого 
народу.

Книжечка буде корисна для дітей дошкільного та молодшого шкільного 
віку та їхніх батьків й учителів для поглиблення знань як з християнської 
етики, так і народознавства.
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Дорогі діточки! У цій книжечці ви дізнаєтесь про 
те, як святкували Різдво на Лемківщині.

Лемківщина – це край, який колись знаходився 
у Карпатах. Отож лемки жили високо в горах. І 
то так високо, що коли вони палили в печах, то 
дим доходив аж до зір, тому зорі й Місяць, щоб не 
пообпікатись від того гарячого диму, тікали високо 
в небо. А вночі, коли люди гасили вогнища, зорі 
й Місяць знову опускались на гори, на ліси, на 
хатинки, щоб освітлювати дорогу, щоб, не дай Бог, 
хтось не заблудився і не пропав у снігах, щоб на 
когось не напав хижий звір, яких у лісах було дуже 
багато.

Усі вечори від Різдва до Водохреща в народі 
називаються святими. На самий Святий вечір, як зайде сонце, діються великі дива 
на землі. Кажуть, що тієї ночі дерева розвиваються й цвітуть. Також кажуть, що на 
Різдво хто стане опівночі і піде по воду, то може натрапити на таку мить, коли вода 
перетворюється на вино. (Одна дівчина пішла до криниці по воду і до одного відра 
набрала води, а до другого вина). Отож це – дивна ніч, свята ніч.

Тому у  переддень Різдва  ніхто не розмовляв голосно, тільки тихенько, лагідно. 
Діти завзято допомагали батькам: дівчатка – мамі готувати страви на Святу Вечерю, 
хлопці – батькові по господарству. Старші старались справно виконувати домашні 
роботи, щоб так само йшло їм цілий рік. Слідкували також, аби нічого чужого не було 
на подвір’ї і щоби все, що сусіди позичили, було повернуте. Весь день дорослі постили, 
не снідали й не обідали. Лише дітям малим дозволялось трохи їсти, і то переважно 
печену картоплю. 

В той день вперше об’їжджали молодого коня. Зі самого ранку батько витягав сани 
для виїзду, впрягав у них, разом із старим конем, молодого, садовив на сани  дітей і 
їхав купувати для них солодощі, або їхав кудись інакше. Для молодого коня то був 
перший робочий виїзд.

Як ставало вечоріти, ґазда брав сокиру і йшов зі синами страшити дерева, які не 
родили. Замахнувся сокирою на дерево і каже: “Як не будеш родити, то я тебе зрубаю”. 
А хтось із хлопців відповідав за дерево: “Не рубай, я буду родити!” Ґазда кидав сокиру 
в сніг, брав перевесло зі соломи і обкручував дерево, котре на другий рік мало вже 
зародити. 

Коли так пообходили всі дерева в саду, тоді вся челядь йшла на річку митися (щоби 
всі хвороби попливли з водою). 

МОЇМ МАЛЕНЬКИМ ЧИТАЧАМ 
ПРО РІЗДВО ХРИСТОВЕ НА ЛЕМКІВЩИНІ
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Як ми уже згадували, лемки жили під самими зорями, а тому ангеликам не далеко 
було до землі, щоби з неба спускати маленьких діточок до лемківських хатинок. Отож 
дітей у лемківських родинах завжди було дуже багато. Але лемки не всі були багаті, і 
не кожна дитинка мала чоботи.

Коли прийшли до річки (а деяка дитинка була боса), батько скоренько прорубав лід, 
зачерпнув води, обмив личко дитині, і та бігом помчала нагору до хати. Часом батько 
брав у кишеню велику срібну монету, якою, зачерпнувши в долоню води, натирав усім 
лиця, щоб були здорові як вода і багаті на гроші.  

Повернувшись з ріки до хати, ґазда брав спеціально спечений хліб, сіль та  часник, 
дітей (хтось з дітей ніс світло – свічку чи ліхтарню) і йшли до стайні кормити 
худібку і кликати її на коляду. Оскільки наступала незвичайна ніч – Син Божий мав 
народитися, – треба було, щоб усі у той час були щасливими, в тому числі і худібка. 
Адже Ісус Христос народився у стаєці межи волами, ослами, овечками, іншими 
тваринами, і в перші хвилини Його життя худібка зігрівала Його своїм диханням. 
Мали бути добре погодовані також і собака та котик. Правда, собака, як завжди, був 
надворі, а от котика, після того, як його смачненько покормили, виганяли чи то до 
стайні, чи до стодоли, чи просто надвір (як не було сильних морозів), бо в хаті з усіма 
йому не можна було бути. – До його хвостика могла причепитися босорка, такий 
поганий чортик, і на хвостику пробратися до хати, а тоді вже цілий рік діти були б 
нечемні і тільки б те робили, що злостили батьків. Отож, щоб того не сталося, кота 
просто з хати випрошували.

Коли кормили худобу, то буханку хліба розрізали на стільки частинок, скільки було 
штук худоби, впихали в кожну частинку зубчик часнику (щоб була здорова і впродовж 
року не хворіла), посипали сіллю і тим годували кожну тварину. Батько накладав 
багато сіна. Сіно брав найкраще, переважно конюшину. Після того заходили до 
стодоли.  Один хлопець брав дідух, другий  – зілля, яке святили влітку, третій – сіно, 
накінець батько брав солому, і так по черзі заходили до хати і говорили: “Понагайбі 
на щастя, на здоров’я, на той Святий вечір”. Солому на Святий вечір заготовляли 
спеціально: весною баба сіяла жито, потім восени його рівненько жала, молотила 
ціпом і зв’язувала перевеслом, щоб на Святий вечір занести і розстелити на підлозі.

Солому стелили на долівці, під обрус – сіно, на пам’ять про те, що Ісусик народився 
у вертепі, необмолочений сніп збіжжя ставили на почесному місці на покуті. Подекуди 
сніп необмолоченого вівса стелили на столі та застеляли його скатертиною, на яку 
клали керечун з житньої муки, ставили посудину з медом. Розкладали різне печиво 
(яке, щоправда, їли аж по півночі, бо зараз можна було їсти тільки пісні страви). 

Діти з нетерпінням чекали тієї миті, коли батько порозстеляє солому на підлозі. Тоді 
вони можуть катулятися і перекидатися через голову, в знак того, що будуть рости 
здорові, підстрибувати, наслідуючи голосами домашніх тварин, щоб тим добре велося.

На Небі появилась перша зірка. Тобто наступає Різдво, час, коли ангели з Неба 
на білих крильцях на білу від снігу землю опускають Боже Дитятко. Наступає 
найурочистіший момент. Починається Свята Вечеря.

Усі вклякають і моляться, щоб новонароджений Ісусик благословив кожну дитину, 
кожну  маму і кожного татка, усіх рідних. По молитві засвічують свічку й сідають 
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до столу. Згадують душі померлих. Батько перекроює просфору на стільки частин, 
скільки в хаті осіб. Кожному дає кусочок просфори і благословить: “Дай Боже, щоб 
ми всі так разом у купці держалися, дочекалися до другого року, до другої коляди”.  
Споживають одну за одною дванадцять пісних страв: кутю з медом, голубці, вареники 
з різними начинками (картоплею та капустою, грушами, сливами, маком), капусту, 
горох, гриби, рибу, узвар, а посередині столу лежить ритуальний Різдвяний хліб – 
керечун.

Коли родина закінчить вечеряти, господар дому підводиться з-за столу, за ним уся 
сім’я, усі голосно хрестяться і господар дякує Господеві за Вечерю, за прожитий рік 
і просить пережити наступний рік і дочекатись наступного Різдва. А діти кидаються 
на долівку, застелену соломою, підстрибують, бекать,  мекають – щоб овечок та 
телят було багато в господарстві, квокають, щоб квочка висиділа багато курчат, 
ціпкають голосами курчат, гусят, качечок та індичат, щоб птиця велася, в’яжуть 
перевесельцями один одному ноги, тішаться. Мати сипле їм у солому горішки, а ті 
шукають їх, лускають. Роблять зі соломи кобилки (“кубилки”), беруть їх межи ноги і 
підстрибують, ніби вони на конику, підспівуючи:

Гоша, гоша, кубилка наша.
Гоша, гоша, а Палаша
Котра гарна, то наша.
Затинай, підтинай, синку, кубилку,
Бо то наша кубилонька
Зо самого Відня.
Треба їй дати на підкови,
Бо вона бідна. 

 Старші колядують “Бог предвічний”, а потім інші коляди, діти також допомагають 
колядувати. Колядують цілий вечір. Батьки розказують дітям різні оповідання, 
легенди, казки, пов’язані із цим величним святом – Різдвом Христовим. Деякі з тих 
давніх казок перекажеми і ми вам.

Марія Горбаль
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АНГЕЛИ  З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПАСТУХАМ

У ту саму годину, коли народився Ісус, Син Божий, великі дива сталися  
по всьому світу: зразу джерело води в тій же печері, у вертепі, витекло 
з-під каменю. Найособливіше ж, за писаним у Євангелії, те, що ангели з 
Неба  з піснями зійшли і відкрито перед людьми з’явилися. 

А було це ось як. Неподалік від вертепу, де народився Христос, жили 
пастухи – там було  пастуше поселення. І тієї ночі  три пастухи стерегли 
своє стадо. Аж ось найголовніший із сил небесних Ангел (це міг бути 
Гавриїл Благовісник) з’явився їм, сіяючи великим яскравим світлом. 
Коли пастухи його побачили,  то дуже налякалися. Але Ангел сказав їм, 
щоб не боялись, бо він з’явився, щоб повідомити їм про велику радість, 
що прийшла цілому світові з Різдвом Спасителевим у вертепі: “Знайдете,– 
каже, – немовля повите, що лежить в яслах”. Коли Ангел з ними 
розмовляв, раптом в повітрі почулися голоси воїнів небесних, що співали: 
“Слава во Вишніх Богу і на землі мир, у людях благовоління”. Після 
видіння того ангельського і слухання співів воїнів небесних пастухи, 
порадившись, пішли поспіхом до Вифлеєму побачити, чи правда є те, що 
сказав їм Ангел. І знайшли Пречисту Діву Марію Богородицю, і святого 
Йосифа, і Дитя сповите, покладене в яслах. І безсумнівно повірили, що то 
є Христос, Господь, очікуваний Месія, що прийшов спасти рід людський.   

Так передає Дмитро Туптало у “Житії святих”

9
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ЗОЛОТИЙ ДОЩИК

Маленький Ісусик народився у місті Вифлеємі, а точніше – за містом, 
у стаєнці, де ночувала худоба. Воли, осли, вівці, інші тварини дуже 
зраділи, що народилось Боже Дитятко, і як тільки могли – зігрівали Його 
своїм диханням. А маленький павучок, який не міг так, як інші тварини, 
допомогти Дитяткові (бо ж він маленький), став ретельно снувати 
павутину, щоб позаліплювати усі шпарки в стаєнці, через які могли 
б пробиватися вітер і мороз. Маленький Ісусик подивився, що робить 
павучок, засміявся – бо ж дуже забавною видалась йому ця робота, – і 
нараз павутиння стало золотим.

 На ту пам’ятку на ялинку вішають золотий дощик – тоненькі ниточки, 
немов павутинки, що виблискують золотом, як тоді у вертепі, коли 
народилось Боже Дитятко. 

Записала Марія Горбаль
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ЩІПОЧКА ХЛІБЦЯ

І от коли народився маленький Ісусик, прийшли до Нього три царі з 
дарами, привітати новонародженого. Мати Божа, така щира і привітна до 
гостей, хотіла їх чимось почастувати. Але ж вона нічогісінько не мала. – 
По дорозі до Вифлеєму, куди вона зі святим Йосифом примандрувала, 
усі харчі закінчились. За свіжими харчами треба було йти до міста. А 
тут,  у вертепі, де ночувала худоба і де народилось Боже Дитятко, не було 
нічогісінько. І раптом –  гості: три царі.

Я ще маю щіпочку хлібця, – згадала Мати Божа,– і вийняла знахідку. 
Цим хлібцем поділилась зі святим Йосифом, а також із трьома царями, 
які, хоч і не були голодні, та прийняли дар як найпишнішу гостину. На 
ту пам’ятку на Святій вечері діляться свяченою просфорою – маленьким 
хлібцем, який перед Святою вечерею беруть у церкві.

Записала Марія Горбаль
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ПРО ВОЛА ТА ВЕРБЛЮДА

Коли цар Ірод дізнався, що народився Цар Світу –  маленький Ісусик, 
то наказав знайти Дитятко і вбити Його.  Святий Йосиф з Марією та 
Дитятком мусили тікати з Вифлеєму від злого царя Ірода та його воїнів. 
От  святий Йосиф просить вола, щоб віл їх перевіз у безпечне місце – там, 
де їм би нічого не загрожувало.

– Я ще не наївся, – каже віл. 
– Ну то їж, – відповідає святий Йосиф. 
Тоді святий Йосиф побачив верблюда і знову дуже став його просити, 

щоб той перевіз їх з Марією та Дитятком. Але верблюд відповів, що він ще 
не напився. 
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– Ну то пий, – відповідає святий Йосиф.
І тільки молода ослиця погодилась перевезти Святе Сімейство. А 

віл і досі не може наїстися – жує і вдень, і вночі, а верблюд – не може 
напитися. 

Записала Марія Горбаль
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ПРО ПАВУКА ТА ЯЛИЧКУ

Коли Матір Божа зі святим Йосифом та Ісусиком на руках втікали від 
Іродових воїнів – почули тупіт копит. Воїни були вже зовсім близько.  
Утікачі сховалися під дерево, і дерево поопускало гілля і щільно прикрило 
Святу Родину.  А павук тут же взявся і собі рятувати  маленького Ісусика – 
скільки було сили  скоренько став снувати павутинку і кругом замотувати 
павутиною гілля деревця. Коли над’їхали воїни, заглянули, що таке густе 
сплетіння павутини, зрозуміли, що тут не тільки не могли зайти люди, а й 
комаха залетіти не могла, отже, помчались далі. А Свята Родина вийшла 
з-під гілля дерева і спокійно пішла далі своєю дорогою.

Ісусик поблагословив дерево, яке сховало  Їх, і воно ніколи не втрачає 
своєї краси – вічно зелене.  А на Різдво його прикрашають і ставлять у 
церквах та будинках на спогад про ту давню подію. Це дерево називається 
ялинка, а ще лагідніше – яличка, різдвяна яличка.

 А павука, цю маленьку тваринку, за його добродійство, й донині 
шанують. І всі знають,  що павука не можна вбивати – він обдурив воїнів 
злого царя Ірода і врятував Ісусика. І на ту пам’ятку зі соломи роблять 
великих і маленьких павуків і вішають на ялинку чи посеред кімнати. 

Записала Марія Горбаль
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ПРО ПЛУГАТАРЯ

У той час, коли святий Йосиф з Марією та маленьким Ісусиком тікали 
від воїнів злого царя Ірода, вони побачили плугатаря, який волами орав 
своє поле.  На межі поля стояв мішок збіжжя, щоб засіяти зорану землю. 
Свята родина наблизилась до плугатаря. Мати Божа привіталась і з 
тривогою в голосі оповіла йому, що за Нею женуться воїни, “небожники”, 
і хочуть вбити їхню Дитинку, Ісусика.

–  Як вони запитають, – звернулася Марія до орача,– чи не бачив 
Жінки з Дитятком, то, – просила Вона, – скажи, що бачив, як орав поле 
та пшеницею засівав. А взавтра ти вже будеш жати  те, що нині засієш.

Наступного дня чоловік вийшов у поле і, здивований, побачив, що 
колоситься достигле збіжжя: став жати його та в копи складати. Нараз 
наїхали воїни на конях, питають, чи не бачив він Жінки з Дитятком.

– Бачив, – відповідає, – як орав поле та пшеницю сіяв. 
–  О, – сказали вони, – ми вже їх не наздоженемо, вони вже дуже далеко 

втекли. Скільки то часу пройшло  відтоді, що аж збіжжя достигло! – Та й 
повернулись назад. 

Вони й подумати не могли, що це 
Бог учинив таке диво, що за одну 
ніч засіяне зерно проросло, буйно 
заколосилося і достигло.

А врятовані Святий Йосиф з 
Марією та Ісусиком пішли собі далі 
від Іродоваго 
царства.

Записала 
Марія Горбаль
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ПРО ДЖЕРЕЛЬЦЕ

На Лемківщині було село Святкова Велика. А за тим 
селом було поле Решівка, а біля нього – ще інше поле, 
Спалиська. І от так як річку перейти, то на тому 
полі є джерельце, студенка. Там Мати Божа, коли 
втікала від погоні Іродових воїнів,  Ісусика мила, 
і, певно, сама ту воду пила, бо вода така чиста, 
прозора, і що б кого не боліло – треба помити 
те місце, де болить, і напитися тієї води – 
обов’язково допоможе, якби рукою 
зняло. – Бо там купався Ісусик.

Записала Марія Горбаль
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БОЖА КРОВЦЯ

Як Мати Божа утікала з малим Ісусиком від погоні злих Іродових 
воїнів, то збила до каменя Собі на нозі пальчик, і з ранки  капала кров. І  
де ті краплі крові впали на землю, там виросла  Божа кровця  (лікарська 
трава звіробій). Росте вона і в наших краях.

 Коли розім’яти квіточку цієї рослинки чи переламати її стебельце, – 
виступить крапелька червоного соку, немовби кровця. А коли заварити 
із тієї рослинки чай, то він дуже лікувальний – майже при усіх хворобах 
допомагає. Бо ж це чай із Божої кровці.

Записала Марія Горбаль
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ВІДБИТОК НА КАМЕНІ

За селом Святкова Велика, трошки далі від поля Решівки є гора Маґура. 
Від Маґури польова доріжка веде до села Бризова. На тій польовій дорозі 
донині стоїть капличка. А збудована вона на ту пам’ятку, що тоді ж, як 
Матір Божа втікала від Іродових воїнів, що переслідували Ісусика, вона 
присіла відпочити на камені, що лежав посеред тієї польової доріжки. 
На камені відбилася долоня Матері Божої. Звичайно, що посеред дороги 
камінь заважав, і скільки його не скидали в потік, в таку дебру – він знову 
появлявся на своєму місці. І тоді вирішили побудувати там капличку. 
Капличка невеличка, і через її вікно в куті ще й сьогодні можна бачити 
той камінь і чіткий відбиток руки Матері Божої, – немовби справжня та 
рука.

Записала Марія Горбаль
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ЧОМУ ПЕЧУТЬ КЕРЕЧУН*?

Легенда з Закарпатської Лемківщини
На Святий вечір варять дванадцять страв і  печуть керечун. Керечун 

печуть, аби люди пам’ятали про чудо, яке сталося, коли Святий Йосиф з 
Дівою Марією і Сином Божим тікали від воїнів царя Ірода до Єгипту.

Дорогу до Єгипту їм показував ангел, і від нього вони дізнались, що 
погоня близько. А проходили вони через поле, на якому орав чоловік 
чотирма волами.

– Боже, помагай!
– Дякую. І вам щасливо дорожити (щасливої дороги)!
– Та що сієш?
– Трошки вівса, трошки жита, трошки  пшениці...
–   Боже, помагай все зорати і засіяти, аби вже взавтра урожай збирати! – 

відповіла Свята Родина.
І так сталося: на другий день на тому полі вже женці жали.
 Наскочила погоня і питається:
– Чи не йшли тут з Дитятком Мати і старий чоловік? 
– Ой ішли, ішли…
– А коли? 
– Коли господар на цім полі сіяв. 
Погоня вернулася, а господар поля з подякою Богові зробив три снопи 

і приніс додому. Один змолотив, змолов і ґаздиня спекла з нього хліб, 
керечун.

Записав Іван Сенько

* Керечун – (карачун, крочун, 
крачун) – назва різдвяного обрядового 
хліба, який лежить на святковому 
столі упродовж усіх різдвяних свят.  
Зустрічається вона в переважній 
частині Лемківщини, Бойківщини, 
Гуцульщини, а також у словаків, 
чехів, угорців, молдаван.  В інших 
місцевостях України цей обрядовий 
хліб називається калач, плетінка, 
Василь або просто хліб.
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ПРО ДИВНИЧКУ

Одна баба напряла льон-півторак, вийшла надвір та закинула його 
на Дивничку (така зірка, що найскорше сходить і миготить), і  з неба її 
стягнула, сховала в горщик і тримала цілий рік. А її кухарка на Святий 
вечір каже:

– Ой, я подивлюся, що там є.
– Ані не смій,– відповідає баба.
–  Та я тільки подивлюся, що там є! – І відхилила трошки покришку з 

горщика. А зірка тільки шугнула звідти  та й каже:
– Дякую тобі, що випустилась мене з тієї неволі, – та й стала світити на 

ціле  небо.
Записав Ярослав Пастернак
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У РІЗДВЯНУ НІЧ ХУДОБА РОЗМОВЛЯЄ

 В ніч перед Різдвом маленький Ісусик з ангеликами, коли опускається на 
землю, відвідує і худобу: питається кожної тварини, чи добре нагодована, 
чи напоєна, чи не кривдить її господар чи хтось інший. І це тому, що Він, 
Ісусик, народився у вертепі, у стаєнці, де ночували тварини – воли, осли, 
вівці, і в перші хвилини  життя вони зігрівали Його своїм диханням.              

 В ніч перед Різдвом тварини не тільки розмовляють з Ісусиком,  а й 
між собою – людською мовою, навіть знають, що станеться цього року – 
знають майбутнє. Але нікому тієї розмови підслуховувати не можна. 

Та,  кажуть, був такий чоловік, що хотів чути, як то худоба говорить. От 
він сів біля стайні та й підслуховує, як один віл зітхнув  тяжко, а другий 
його й питає: 

– А чого ти, брате, так тяжко зітхаєш?
– А як же не зітхати, – каже той. – Ми взавтра свого господаря повеземо 

на цвинтар?!
 Почув це господар та прибігає до хати: 
–  Жінко! Жінко! Давай білу сорочку! Буду готуватися до смерті: воли 

казали, що я помру.
 Вбрався, і до ранку помер. Треба було його хоронити. І якраз запрягли 

тих самих волів і повезли його на цвинтар.  (Колись на цвинтар – чи то 
зимою, чи влітку – везли померлого на санях, і то  тільки волами). 

Через те не можна підслуховувати, як тварини розмовляють, щоб ті не 
сказали чогось поганого. 

Записала Марія Горбаль
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БАЙКА ПРО ЗОЛОТІ ПІР’ЇНКИ

Коли Христос  народився, то така пригода сталась:
Від розправи злого Ірода Божа Мати  утікала
З Ісусом маленьким, з Йосифом стареньким.
Утікала і полями, й лісовими стежечками.
І в голоді, і в холоді, в темні ночі, в світ за очі
Ішли вони від світання без поживи, без снідання.
При них поле сіре, голе, 
ні хатини край доріжки,
Ні людини, ні звірини.
Аж на стрічу їм – пташата, 
білі, чисті голубята; 
Крильцями залопотіли  і лагідно загуділи:
“Ой, поспішай, Божа Мати, 
поспішай, Ісусе милий,
Щоби Іродові вої в степу вас не здогонили!
Ми таємні стежки знаєм, 
поведемо вас тим краєм
В темну нічку, ясним ранком аж до річки – до Йордану”.
Цілу нічку мандрували,
 за Йорданом так сказали:
“Вже здорові залишайтесь і нічого не страхайтесь,
Бо погоня потомилась, вночі стежки погубила.
 Навпростець ідіть шляхами, ми ж шугнемо над полями,
Бо вже дуже зголодніли – цілих три дні ми не їли”.
Каже їм тоді  Дитина: “Жаль, що терпить  так пташина!
Летіть на схід, голуб’ята, там стоїть старенька хата,
А в хатині сиротята: без матері і без тата”.
“Чим вони нас  нагодують, коли самі голодують?”
“Не хвилюйтеся, маленькі! 
Мають зерна зо дві жменьки!”
“Що лишиться сиротятку,  
як дасть зерно голуб’ятку?”
“Коли з’їсьте по зернинці, то скинете по пір’їнці...
Й їх бідою не журіться – ті пір’їнки знадобляться”.
І голубки полетіли... Враз на хаті вбогій сіли,
Загуділи у тривозі, а вже діти – на порозі:
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“Нате вам смачні зернятка! 
Їжте, любі голуб’ятка!”
До зернят пташки припали і пір’їнки поскидали.
Діти пір’я  позбирали… І враз з дива закричали:
“Що за чудо ми збираєм! 
Золоті пір’їнки маєм!”-
Тішилися сиротята: “Ми щасливі, ми багаті!
Буде хліб і буде каша, відбудуєм хату нашу”.–
Буде рай за тії пірця,  
що дав Бог за щирі серця!

Лемківський текст Петра Мурянки
 переробила Марія Горбаль
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ЧУДО ПРИ ХРИСТОВІМ НАРОДЖЕННІ

Коли Мати Божа із святим Йосифом із Назарету добрались до Вифлеєму, 
а це було якраз перед народженням Дитини, – просяться на ніч до 
мешканців міста, щоб впустили їх до хати, – та кожен відмовляється, 
мовляв, немає місця. Завітали вони і на обійстя до коваля. Коваль дуже 
зайнятий роботою. Мати Божа питає, що він робить?

– Кую три цвяхи,  щоб ними Ісуса Христа прибивати на хресті – відповідає. 
Однак Мати Божа тоді ще не розуміє тих слів. І вона просить його, 

щоб впустив переночувати, та він поспіхом відказує, що хата мала і 
в ній повно дітей. Тоді жінка поволі заходить до порожньої стайні, де і 
народжує Дитинку. В той час забігає туди ковалева дочка – незряча. 
Мати Божа просить, щоб та подала їй новонародженого Ісусика, на що 
дівчинка відповідає: „Як же я подам, як я не бачу нічого”. Але як тільки 
нахилилася над Дитятком Божим, то сталося чудо: дівчинка прозріла – 
вона побачила Ісусика, побачила Матір Божу, побачила світ, якого зроду 
не бачила. Вона з радісним криком побігла до коваля, свого батька.

   Коваль, вражений чудом, припадає до ніг Божої Матері, промовляючи: 
„Якби я знав, що то Божа Мати, то запросив би до світлиці,  поклав би в 
золото-срібло, а сам  би ліг головою на голім камінню, а ноги поклав би на 
колюче терня. Якби я знав...”.

Записав 
Володимир  

Гнатюк 
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ХРИСТОС І СИН РОЗБІЙНИКА

Коли Божа Мати утікала від Ірода у Єгипет, то попросилася до однієї 
жінки переночувати. Чоловіка тієї жінки не було вдома. Вона сама сиділа 
з хворою дитиною. Дитина була цілком вкрита струпом, як лубом.

Божа Мати попросила корито, аби скупати свою дитину. Як нагріли 
води, як поклали Ісусика в корито, то в хижі ніби ладаном запахло. І тоді 
ґаздиня попросила: 

– Най і моя дитина купається з Твоєю.
Божа Мати каже:
– Та клади, корито велике.
Ґаздиня просила, бо завидувала гарній дитині подорожньої жінки. 

Хотіла, аби і та дитина була хвора.
Та сталося чудо: струпи на хворій дитині відразу пропали, а вода у 

кориті не запаскудилася. Ґаздиня побачила чудо і питає у подорожньої:
– Жоно, хто Ти така?
– Я Мати сього Дитяти.
– Ой, ти не просто жона – ти свята жона. Відпусти мені гріх, бо я хотіла 

хвороби для Твоєї Дитини.
– Тобі твій гріх відпущено, бо не тяжкий. Та твій ґазда тяжкі гріхи 

носить, і впали вони хворобою на дитину.
А чоловік тієї ґаздині був розбійником. Вернувся з розбою, бачить на 

ліжку чужу жінку з дитиною.
– Хто се посмів на мою постіль лягти?
– То я пустила подорожню жінку з дитиною. Не проста то жона – свята.
– Свята – не свята, а в постелі їй не спати!
Та лише ступив, аби стягнути Матір Божу з постелі, як ним щось 

сіпнуло, і він ніби задерев’янів. Стояв, доки Божа Мати не сказала:
– Лягай спати з Божою волею, а не злою силою.
Пішов і ліг собі на лаву. А на другий день, коли йому жінка розповіла 

про чудо з сином, повірив, що подорожня – то свята жона. Питає Її:
– Що мені робити, аби гріхи спокутувати?
– Накрадене роздай бідним, хліб добувай у поті чола, спомагай сиріт. 

Бог милосердний.
Він показав Божій Матері дорогу. Сам жив праведно, і сина на таку 

дорогу наставляв. І син його став апостолом, ходив із Христом. То був, 
майже, апостол Іван.

Записав Іван Сенько
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ДИВНА НІЧ

На  Святий вечір, коли то Христос мав народитися, на горах за 
Вифлеємом пастухи пасли вівці. Прийшла ніч. Пастухи розложили ватру, 
щоб вогонь відстрашував вовків. Вівці полягали коло ватри й пастухи 
поснули. Один тільки залишився на сторожі, щоб якийсь злодій не вкрав 
овець. Він сидів коло ватри, докидав дрова до вогню, коло нього лежала 
тяжка булава, кута залізом і оббита цвяхами. А ніч була дивна. Така 
тиша, що ні пташка не відзивалась, ні вітерець не шелестів. Здавалось, 

що й зорі цієї дивної ночі наче до землі приблизились і ясніше світили.
І бачить пастух,  що здалека йде якась біла постать і підходить все 

ближче і ближче до ватри. Мужчина це чи жінка? – не міг розпізнати, а 
постать вже близько. Пастух зірвався зі землі й кричить: “Стій, бо псів 

випущу на тебе!”  Але постать наче не чує, йде далі, доходить до овець. 
– Гектор, Бриську! Забий, забий! – гукнув він на псів. І два  пси, як 

ведмеді, кинулись вперед. Дивне диво! Пси прибігли до постаті, але не 
кусали! Поспускали голови і почали лизати босі ноги цієї постаті. “Що 
це за ніч така дивна, – подумав пастух, – що мої пси не хочуть кусати 
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прихожого?” І замахнув своєю булавою і кинув її з цілої сили на постать. 
І дивне диво! Булава задержалась коло самого обличчя постаті і впала до 
її ніг. “Що за ніч така, що й булава моя не хоче діяти? – подумав пастух”. 
А постать вже коло нього. Дивиться  пастух – це старець з довгою сивою 
бородою. Став перед пастухом і поклонився йому:   
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– Пастушку добрий, дай мені кілька вугликів, 
щоб вогонь  розпалити, – сказав він. – В мене жінка 

з дитиною мерзне, бо холодно.
Пастух побачив, що старець не має ані посудини, ані 

чогось іншого. “Як він буде брати це гаряче вугілля?” –  
подумав. 

– Бери скільки хочеш, – сказав пастух.– І старець приклякнув коло 
вогнища і голими руками почав  вибирати розжарені вуглики й класти їх 
до поли свого білого плаща.

– Дякую тобі, добрий пастушку! – вклонився і почав відходити.
– Що за диво? Що за ніч чародійна, що й розжарене вугілля не хоче 

пекти? Піду й погляну, хто цей старець, а також подивлюся, що він буде 
робити з цим вугіллям, –  подумав пастух. 
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Старець пішов. Овечки будились, 
підносили свої кучеряві голови й схиляли 
їх перед старцем. 

І пішов пастух за старцем і зайшов до стаєнки-печери. 
Там побачив Дитя в жолобі, а коло нього Мати хукає й 
зогріває дрібні рученята. Старець розкладає вогонь на камені. 
Пастух зрозумів, усе зрозумів.– Це Месія, Син Божий народився!  

Записав о. Степан Венгринович 
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