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ВЕЛИКОДНІ ТРАДИЦІЇ

Деякі традиції, яких ми до-
тримуємося в Україні та в ді-
яспорі, як невід’ємної частини
таких свят як Різдво і Велик-
день, походять із дохристи-
янських часів.  Осілий,
аг-рарний спосіб життя, за яким
жило населення України, був
диктований повторними цик-
лами природи із зображенням
життя, смерті та відродження.
Це відігравало важливу роль у
формуванні вірувань та релігій-
них поглядів суспільства тих
часів. Для аграрного суспіль-
ства весна була найважливішою
порою року, бо сповіщала вос-
кресіння природи після довгої,
холодної зими.  На-селення  не-
терпляче чекало весни і вітало
її із особливими ритуалами.
Людина в давнину була в подиві
від сил природи, але також сві-
дома своєї безпорадності в по-
боренні непредбачених,
нерегулярних та нищівних змін
у ній. Щоб якимось способом
зберегти  регулярні циклічні
рухи природи, угамовувати ці
сили, коли виникне потреба та
підкорити їх в свою користь,
людина створила ряд ритуалів.
Ці ритуали складалися із весня-
ного очищення господарства,
складання в жертву особливих
хлібів богу сонця, творення
охоронних талісманів, таких як
писанка,  висловлювання за-
клинань, співання особливих
пісень та виконання ритуальних
танців в честь прославлення

природи і її дарунків
людству.

Коли Україна
прийняла Хрис-ти-
янство, Церква з’єд-
нала веснянні
дохристиянські свя-
та із християнським
Великоднем – свя-
том Христового
Воскресіння. Багато
із дохристиянських
ритуалів свята весни

стали частиною Великодніх свят-
кувань. До давнього очищення
господарства додано християнське
очищення душі людини дорогою
молитви, сповіді та посту. Жер-
товний хліб став найважливішим
хлібом Вели-кодня – паскою, яку
ми несемо до церкви щоб святити.
Давня оберега людини і дому -
писанка – стала
символом жит-
тя і воскре-
с і н н я .
С т а р о в и н н і
пісні та хоро-
води - гагілки і
веснянки, які
колись виво-
дили в священ-
них гаях, стали
час-тиною ра-
дісного святку-
в а н н я
Великодня та
в і д з н ач е н н я
Х р и с т о в о г о
Воскресіння. Ці
хороводи виво-
дили біля церкви на Великдень і
не-мов проголошували слова
Псальми 47:1 ‟ Усі народи, запле-
щіте в долоні: радісним голосом
ликуйте для Господа‟.

Гагілки і веснянки є важливою
частиною української усної сло-
весності. Про що в них ведеться?
Насамперед, ці пісні, хороводи,
драматичні сцени виконувались з
вірою, що викликаючи весну ма-
гічним способом, причарують її
зійти на землю. Співом та рухом

хотіли приворожити усі добрі
духи воскреслої природи при-
нести добробут, щастя, відігнати
холодну зиму. Гагілки та веснянки
оспівували різні теми. Наприклад,
деякі хороводи наслідували сіяння
та розвиток посіву, щоб забез-
печити добрий урожай. Інші ви-
хваляли працьовитість молодих
дівчат у виконанні господарських
зобов’язань. Ще інші звертаються
до воротаря, щоб він відкрив не-
бесні ворота, крізь які зійде весна
та душі предків на землю в час Ве-
ликоднiх свят. Багато гагілок без-
перервно звеличують весну та
дарунки, які вона приносить люд-
ству. Одна із найстарших пісень -
це гагілка-хоровід ‟Кривий Та-
нець‟, яка імітує  мандрівку сонця
по небу. Людина в давнину розу-
міла важливість та силу сонця і те,

що завдяки со-
нячному теп-лу
воскресає при-
рода весною.
Кривий танець
виводили ві-
руючи, що
таким способом
забезпечать со-
нячну силу на-
віки.
Імітуючи круго-
вий рух сонця  з
його сходом і за-
ходом, дівчата (а
іноді й молоді
жінки), тримаю-
чись за руки
ішли гусаком

кругом трьох дерев чи стовпів, які
символізували три стадії життя
людини на землі (народження,
життя, смерть) і виводили цей
Кривий танець безперервно до-
вгими годинами.
Слова цієї гагілки такі: 

Ми кривого танцю йдемо,
Ми в нім кінця не знайдемо.
Ані кінця, ані ладу,
Не пізнати котра ззаду.
То в гору, то в долину,

То в рожу, то в калину.

У нашому Музеї і Бібліотеці
маємо ряд листівок, які ілю-
струють виконання хороводів
під церквою на Великдень.
Більшість цих листівок - це ми-
стецькі твори відомих укра-
їнських мистців.

Старовинні дохристиянські
ритуальні хороводи до сьогодні
виконують під церквою на Ве-
ликдень та трактуються, як
вияв радості, веселості, втіхи з
нагоди Воскресіння Христо-
вого. Вони є частиною нашої
культурної спадщини та тради-
ції. Традиція - це передавання
століттями певних культруних
елементів та цінностей даного
суспільства. Зберігання віру-
ваннь та традицій даним наро-
дом є те, що дає йому його
ідентичність, з’єднує його в
одне ціле і зберігає від зни-
щення. Українці є, мабуть, най-
кращим прикладом
пригніченого народу, який пе-
режив та переміг  багато ни-
щівних та руйнівних
історичних подій завдяки не-
похитному дотриманню своїх
традицій та релігійних переко-
нань. Про-довжуймо зберігати
нашу культурну спадщину!

Любов Волинець


