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На основі новозібраних польових матеріалів висвітлено особливості побутування народної різдвяної лялькової драми – “бетлейки” – в околицях містечка
Хирів на Старосамбірщині Львівської області, простежено її взаємозв’язки з
польською шопковою та української вертепною традиціями. Розглянуто місцеву традицію обходів з бетлейкою, конструкцію бетлейкової скриньки та ляльок,
особливості сценічного втілення та змістового наповнення драми, її мову.
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Під час студентської фольклористичної експедиції Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси Львівського
національного університету імені Івана Франка 4–14 липня 2011 року
в околицях містечка Хирів Старосамбірського району Львівської області було виявлено цікаве розмаїття народнодраматичних дійств
різдвяно-новорічного циклу. Учасники експедиції натрапили на доволі
активне побутування народної вертепної драми в її двох формах – живого і лялькового вертепу. Живий вертеп своєю чергою представлений
такими цікавими локальними версіями, як власне “Вертеп” (також
“Іро́ди”) та “Коли́ска” (“ходити з колискою”, різдвяна вистава, яку виконують дівчата). Зафіксовано теж відомості про побутування в околиці
Хирова обрядових обходів з Козою. У цій статті хочу звернути увагу
саме на ляльковий вертеп, відомий тут під назвою “бетле́йка” (у варіантах вимови – “бетлє́йка”, “битлє́йка”, “бітлє́йка”).
Незважаючи на тривалу історію вивчення українського вертепу і
значну за обсягом наукову літературу з цього питання, і досі залишається актуальною проблема регіональної презентації цієї цікавої народної традиції, попросту кажучи, бракує репрезентативних регіональних фіксацій вертепної драми, які давали б змогу ґрунтовно пізнати
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особливості її генези й побутування. Тому й досі не затратили своєї
актуальності звернення Михайла Драгоманова й Івана Франка до української громадськості із закликами “старанно шукати за залишками
старинного релігійного театру в рукописах і в усному побутуванні на
теренах Польщі, Литви, Білорусії й України” [15, c. 550] та з переконанням, що “кождий такий нововіднайдений, із забуття вирваний текст
докине якусь хоч би невеличку нову рисочку до історії нашого вертепу, і для того записування їх, хоч би як уривково захованих у народній
пам’яті, вважаю дуже пожаданим” [33, c. 375]. Особливо брак польового матеріалу відчувається у дослідженні особливостей побутування
лялькової вертепної драми на західноукраїнських теренах1. Тому, гадаю, наша публікація новопридбаних матеріалів зі Старосамбірщини
на Львівщині матиме інтерес для науковців.
Загалом у результаті проведених експедиційних пошуків вдалося
записати три зразки лялькового вертепу2: один зі села Сливниця і два з
села Велика Сушиця, також отримано інформацію про існування такої
традиції у селі Старява (усі села Старосамбірського району, розташовані в околиці містечка Хирів).
Традиційна культура зазначеного терену досить відома етнографічній науці (історія вивчення краю сягає більше 150 літ і пропонує цінний
особливо з погляду часової дистанції порівняльний матеріал), однак
1

Тут вельми промовистим прикладом є висвітлення питання про поширення і побутування українського вертепу (у просторі, часі та середовищі) у
праці Йосипа Федаса “Український народний вертеп (у дослідженнях ХІХ–
ХХ ст.)” (Київ, 1987), позиціонованій свого часу як підсумкове дослідження
історії вивчення українського вертепу. Так от, про побутування вертепу в Галичині автор говорить на основі принагідних матеріалів Львівського Ставропігійського братства (з 1666 року) та – спогадів Івана Франка (публікованих
1885 року у статті “Руський театр у Галичині”; тут І. Франко, до речі, зізнався, що пише про вертепну традицію лише з оповідань свого покійного батька
та шкільних товаришів, бо самих “представлень тих маріонеток мені також не
лучилось бачити”) [36, c. 357–358]. Зрештою, це не може бути докором Й. Федасу, фахових записів української вертепної драми з Галичини і на сьогоднішній день маємо справді мало.
2
Під час згаданої студентської експедиції було записано ляльковий вертеп
у селі Сливниця [26] і зібрано інформацію про вертепи у Старяві та Великій
Сушиці. За цією інформацією 9 січня 2012 року автор статті у межах
експедиційної роботи Лабораторії фольклористичних досліджень здійснив
одноденний виїзд у село Велика Сушиця, де зафіксував ще два зразки лялькової драми: бетлейку (записано у родині Єдинів [28], про неї йтиметься далі)
і вертеп (записано у родині Івана і Людмили Комарницьких від їхнього сина
Святослава [27]; текст вертепу укладено на основі популярних друкованих
джерел, тому в цій публікації його не розглядаємо).
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вказівок на існування лялькової вертепної драми у відомих нам працях
виявити не вдалося1.
І. Ляльковий вертеп (“бетлейка”) зі села Сливниця (Старосамбірського району Львівської області). Цей ляльковий вертеп записали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк та Уляна Парубій 12 липня 2011
року під час студентської фольклористичної експедиції Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси від активних
вертепників – братів Тараса (1995 року народження) й Олега Прокопів
(1996 року народження), Петра Мовчка (1996 року народження) і Андрія Бойка (1997 року народження). Принагідно хочу згадати і подякувати жительці Сливниці п. Любові Кушинській, яка звернула нашу
увагу на цю цікаву народну традицію і, скликавши хлопців-вертепників, допомогла організувати запис. У результаті було виконано аудіо- та
відеофіксації самої вертепної драми, сфотографовано її учасників, вертепну скриньку, ляльки, інший реквізит. Здобуті матеріали зберігаються
у Фольклорному архіві Кафедри української фольклористики імені
академіка Філарета Колесси Львівського національного університету
імені Івана Франка [26].
Звичай обходів з ляльковим вертепом. У Сливниці починають ходити з бетлейкою вже на сам Святий вечір (власне по вечері) і впродовж
наступних трьох днів різдвяних свят (на Різдво, Марії та Степана)
мають змогу обійти з нею все село2 [26, с. 7]. З бетлейкою ходять хлопці
віком до 14–15 років3, і це, як можна зрозуміти зі слів Тараса Прокопа4, досить чітко регламентовано у хлопчачому середовищі. Він на
Різдво 2011 року (у цей рік йому виповнилося 16 років) вже не ходив з
ляльковим вертепом: “Нє. Вже яке, я вже старший” [26, с. 4], натомість
брав участь у вертепі живому: “О, я не ходив за бітлєйку, а ходив за
вертеп того року” [26, с. 8]. Гурт вертепників складається лише з трьох
1

Софія Стшетельська-Ґринберґ в описі Староміського повіту (Старе Місто – сучасний Старий Самбір) кінця ХІХ століття повідомляє лише про святвечірній звичай взаємних відвідин з колядуванням і різдвяні обходи шляхетського та хлопського церковних братств з колядою [51, s. 455]. В оглядових
працях про традиційну духовну культуру бойків Н. Здоровеги та Романа Кирчіва висвітлено обрядовість колядування, обходи “перебиранців” та живого
вертепу [8, c. 234; 11, c. 40–42]. Лише про живий вертеп згадано також і в найновішій ґрунтовній розвідці про календарні звичаї і обряди Старосамбірщини
Володимира Галайчука [5, c. 164].
2
Чіткої настанови не минути жодної оселі – немає; заходять, звісно, лиш
туди, де знають, що пустять до хати.
3
З якого віку – з’ясовувати у хлопців не було сенсу, адже вони ходять з
бетлейкою лише два роки.
4
Найстарший серед гурту хлопців, він переважно коментував нам традицію і під час вистави водив ляльки.
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осіб. Один водить ляльки – виконує ролі ляльками і окремі сцени озвучує власним голосом, змінюючи його відповідно до ляльки (спеціального місцевого терміна на його позначення не виявлено; далі у статті я
називатиму його ляльководом), він же переносить на плечах скриньку
від хати до хати. Цей хлопець одягнутий у звичайний буденний одяг,
бо його за скринькою і так не видно, та й щоб не псувати святковий
одяг транспортуючи скриньку. Два інші хлопці творять вертепний
“хор”: вони співають дуетом, озвучуючи більшість сцен бетлейки; одягнуті в “український” стрій: “шаровари, сорочка вишивана і капелюхи”
[26, с. 4]; під час вистави стоять по обидва боки скриньки (фото 41).
При потребі вони допомагають ляльководові розкласти за порядком
ляльки перед виставою, підтримують скриньку під час самої вистави,
щоб та бува не впала, допомагають спорядити скриньку по закінченні
вистави, переносять ніжки скриньки та інше. За бетлейку хлопців винагороджують грошима, власне гроші дають спеціальному бетлейковому
персонажеві – Жидові-жебракові, який просить (жебрає) з мішечком у
фіналі вистави, і в той мішечок глядачі кидають монети чи запихають
паперові купюри. Потім усе зароблене хлопці-вертепники розділюють
поміж собою [26, с. 7–8].
Як розповів Тарас Прокіп, вони ходять з бетлейкою вже два роки
(тобто на Різдво 2010 та 2011 років). Текст драми вивчили від своїх
старших родичів, які давніше теж ходили з ляльковим вертепом: “Ну
то давно вже ходили. Мій дід, о, його тато ходив бетлєйков... Так, написали слова. Вуйко, він вже помер, написав слова тамтого року. Ми
вивчили і ходили” [26, с. 8]. Написані слова хлопці вивчили напам’ять
і так незмінно їх виконують. На моє запитання, чи ходили у селі з бетлейкою до того часу, як вони відновили цю традицію, хлопці зі знанням справи відповіли, що “то вже 20 років не ходили” [26, с. 8]. Однак
їхня впевнена відповідь викликала заперечення і суперечку серед
інших, старшого віку, слухачів, з чого можна зробити висновок, що
традиція ходити з бетлейкою на Різдво існувала у селі з перервами, і то
досить тривалими в часі. Вказана хлопцями (безперечно почута з уст
родичів) остання 20-літня перерва, на мою думку, є цілком вірогідною,
адже саме на кінець 1980-х – початок 1990-х років припадає велика
хвиля відродження притлумлених московським окупаційним режимом
народних традицій і насамперед різдвяно-новорічних.
Вертепна скринька. Вертепну скриньку хлопці отримали від своїх
родичів, у яких вона зберігалася довший час1. Її довелося дещо поно1

Про вік скриньки сливницької бетлейки можемо говорити лише приблизно. На ній не виявлено жодних датувань, однак наявність дерев’яних
підсвічників на сцені та під дашками скриньки (про це див. далі) вказує, що її
виготовили й активно використовували ще до загальної електрифікації сіл,
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вити: “[Скринька] була в неохайному виді. Але ми зібралися всі, там
підкрасили трохи” [26, с. 8]. Скринька сливницької бетлейки одноярусна (фото 41) – це прямокутний у своїй основі дерев’яний ящик з комбінованим дахом; її загальні розміри1: висота – 94,5 см, довжина – 56 см
і ширина (глибина) – 12 см. Стінки ящика виготовлені зі струганих
дерев’яних дощечок завтовшки 2 см, задня стінка збита з кількох тонших дощечок (1 см), щоправда закрита вона неповністю – зверху залишено невелику шпарину (але її тепер заклеєно фольгою). Передньої
стінки ця скринька не має зовсім, отож увесь відкритий простір творить дзеркало сцени для вертепної вистави.
Початково скринька ззовні і зсередини була, мабуть, лише пофарбована: помітно сліди жовтої фарби, яку згодом замалювали поверх
блідо-рожевою, яка також уже де-не-де вилущилась. Тепер же внутрішні стінки скриньки і схили даху оздоблені срібною фольгою на товстій паперовій основі. Це, мабуть, результат останнього поновлення,
яке нещодавно виконали хлопці. Наслідком цього оновлення є, мабуть,
і спроба надати скриньці вигляду дерев’яної стаєнки під солом’яною
стріхою: у лівому і правому верхніх кутках ящика прилаштовано декоративні розкоси з картону (як це прийнято для укріплення дерев’яних
конструкцій); ці розкоси, торці бокових стінок ящика обклеєно коричневим папером, на якому чорним фломастером намальовано хвилясті
лінії, що наподоблюють структуру деревини. Стилізовані у такий спосіб під дерев’яні балки ці торці ще додатково оздоблено блискучими
жовтою і зеленою гірляндами (так званим ялинковим “дощиком”). Подобизну солом’яної стріхи виготовлено зі смужки полімерної плівки із
зображенням пшеничного колосся, яку прикріплено скобами до торця
верхньої стінки ящика одразу ж під дахом скриньки.
Дах скриньки виконано у вигляді трьох досить стрімких двосхилих
дашків2, виготовлених теж з тонких дощечок (1,5 см) на всю ширину
ящика (тобто на 12 см). Два бокові дашки – нижчі (25,5 см), прибиті
гвіздками до верхньої стінки ящика, їх зовнішні схили значно довші і
яка на Старосамбірщині розпочалася у 1966 році й тривала до початку 1970-х
років [18; 20]. Не бачимо у конструкції скриньки і новіших фабричних матеріалів, як, наприклад, фанери чи ДВП, що поширилися у побуті у 1970-х роках.
Сливницька скринька збита винятково зі струганих дощечок різної товщини.
1
Загальні розміри сливницької скриньки подаємо приблизно, вирахувавши
їх за допомогою масштабної лінійки, сфотографованої разом зі скринькою.
2
Подібну конструкцію даху зафіксовано зокрема у традиції люблінської
шопки 1890-х років: “Скриньки... вгорі закінчуються або потрійним дашком,
без вежечок, які бачимо в інших шопках, або ж одинарним дашком із сигнатуркою посередині, що нагадує конструкцію багатьох сільських костелків”
[56, s. 468].
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творять бокові піддашки скриньки, надаючи їй простого, але довершеного силуету. Центральний дашок вищий (36,4 см) і масивніший, його
схили в основі закріплені не на верхній стінці ящика, а на внутрішніх
схилах бокових дашків (приблизно на 1/3 довжини схилу від основи).
Зверху на кожному дашку стоїть по невеличкому дерев’яному хрестику (заввишки 7–8 см), обклеєному кольоровим папером. Фронтони
дашків заклеєні картоном, а поверх нього – кольоровим папером:
фронтон центрального дашка оздоблено рожевим папером, а посередині наклеєно великий жовтий місяць із дзвоником; бокові дашки прикрашено голубим папером і великими жовтими зірками. І місяцеві, і
зорям намальовані виразні очі з віями, рот (у сучасному мультиплікаційному стилі). Усі три фронтони по периметру обведено блискучою
червоною гірляндою (“дощиком”). Задні стінки дашків відкриті: під
центральним дашком можна бачити простий дерев’яний підсвічник, а
під боковими – нехитре пристосування для закріплення свічки, виконане з чотирьох цвяхів, вбитих у стінку ящика на розмір свічки. За
цими елементами, що, як свідчить їх вигляд, належать до початкової
конструкції скриньки, можна здогадуватися і про початкове облаштування дашків – вони зсередини підсвічувалися світлом свічок, а отже,
їх фронтони були або обклеєні нецупким прозорим кольоровим папером, або ж засклені кольоровим чи радше пофарбованим склом, щоб
пропускати світло1. Свічки запалювали, мабуть, тоді, коли вже увійшли
у хату і розташували скриньку для показу вистави2 (що було своєрідним знаком її початку), і така підсвітка в погано освітлених селянських
оселях надавала скриньці особливого урочистого вигляду.
Сцена сливницької бетлейки цілком відкрита. Її задня і бокові стінки, як уже зазначено, обклеєні срібною фольгою і обліплені різними
релігійними малюнками (“образочками”) переважно із зображенням
Різдва, але також іншої тематики (“Тайна вечеря”, “Ісус добрий пастир”,
“Вознесіння Господнє”, “Отець Піо”, “Фатімська Божа Матір”). Обидва кути сцени по всій висоті прикрашені блискучою зеленою гірляндою. На задній стінці на висоті 9,5 см від підлоги прорізано овальне
оглядове вічко, крізь яке ляльковод має змогу спостерігати за рухом
ляльок і промовляти за них; цей отвір нічим не закритий від глядачів.
У дерев’яній підлозі сцени зроблено поздовжній проріз, який в обох
1

Порівняймо у славутинському вертепі 1897 року, на даху якого “скринька
має з обох боків по скляній чотирикутній піраміді, переднє скло в яких червоне.
Кожна з цих пірамід має всередині по невеличкому свічникові…” [17, c. 118].
2
Порівняймо, як це відбувалося у люблінській шопці у 1890-х роках:
“закликані до котроїсь хати…, [шопкарі] встановлювали свою шопку на двох
кріслах, запалювали свічки (у стаєнці, з обох сторін сценки і в дашку) і починали співати коляду…” [56, s. 469].
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кутах сцени розширюється у більші прямокутної форми отвори. Ляльковод заводить ляльку на сцену через один отвір, переводить перед
глядачами вздовж прорізу і виводить через інший отвір, або ж може завести одночасно дві ляльки через обидва отвори і цим же шляхом вивести їх зі сцени. Як бачимо, ляльки цілком відкрито з’являються на
сцену і зникають з неї через зазначені отвори і жодного ґаночка чи
будки, які б приховували від глядача цей технічний момент, тут немає.
Так само не захований від ока глядача і проріз, яким рухаються ляльки
(як це спеціально зроблено в деяких інших скриньках за допомогою
хутра чи матерії, які наклеюють уздовж прорізів [33, c. 327]), його почасти приховує рампа, дещо піднята над підлогою сцени. Ще одним
колись важливим елементом сцени є простенький дерев’яний підсвічник (циліндрик приблизно 3 см заввишки і 4 см у діаметрі із видовбаною заглибиною для свічки), розташований біля задньої стінки дещо
ліворуч від оглядового вічка ляльковода. Свічку запалювали, щоб освітлювати сцену під час вистави у колись темних сільських хатах1. Сьогодні, зрозуміло, потреби у цьому вже немає.
Спереду до рампи сцени прикріплено довгу полотняну шторку (оздоблену внизу торочками), яка сягає аж до землі і закриває від глядачів
ляльковода. Ззаду до дерев’яної стінки скриньки за допомогою кнопок
причеплено великий аркуш цупкого коричневого паперу, на якому
хлопці написали собі деякі підказки: порядок появи ляльок на сцені,
тексти окремих сцен.
Для показу вистави скриньку встановлюють на двох спеціальних
ніжках А-подібної форми, які кріплять до скриньки за допомогою двох
шлейок, прибитих горизонтально у нижній частині бокових стінок:
верхній кут ніжок просувають до упору в отвір між шлейкою і стінкою. Конструкція не вельми стійка, але два вертепники під час вистави
завжди стоять біля бетлейки і готові її підтримати. Тож для показу вистави вертепникам уже не потрібно просити у господарів оселі якогось
стільця чи лави. Висота бетлейки на ніжках сягає приблизно 1 м 40 см,
овальний отвір для ляльковода розташований на висоті 65 см, так що
він, зазвичай, водить ляльками навприсядки чи навколішки.
Транспортує скриньку лише один вертепник (власне ляльковод),
несучи її на двох плечах, як шкільний ранець. Для цього до скриньки
прикріплено ззаду полотняну шлею: два її кінці прибито внизу до бокових стінок скриньки, а середину пропущено через металеве кільце,
закріплене до торця посередині верхньої стінки. Перед тим, як виходити з хати, нижній кінець полотняної шторки закидають за рампу (щоб
1

Порівняймо у підгорецькій шопці: “хлопець запалював свічку всередині
шопки спереду” і вона “освітлювала цілу сцену” [47, s. 154].
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шторка не бруднилася), ляльки складають на сцені, ляльковод знімає
скриньку з ніжок і закладає собі на плечі. Ніжки несе хтось з хористів.
Так переходять з однієї хати до іншої.
Вертепні ляльки. У сливницькій бетлейці виступає 13 ляльок так
званого стержневого типу1: Ангел, Куций Ве́нґіль, Чарівниця, Чорт,
Жид (Мо́сьо, Мо́шко) і Жидівка, Фра́нек Убажа́нек з козою, Ірод,
Смерть, два Маска́лі, Жид-жебрак. Усі ляльки виготовлено з дерева в
однаковий і досить простий спосіб: основу ляльки творить дерев’яний
циліндр, діаметром приблизно 3,5 см. У верхній частині цього циліндра
вистругано голову, власне характеристично вирізано контури нижньої
частини голови (усі ляльки мають виразне підборіддя), а циліндр під
головою дещо зістругано на подобу плечей та шиї. Тулуба і ніг на циліндрі не різьблено зовсім, під “ногами” циліндр переходить у держак,
за який ляльку водять по сцені (держак приблизно удвічі тонший за
“тулуб” ляльки). Окремо виготовлених з дерева чи з іншого матеріалу
рук і кистей, зафіксованих у якомусь жесті, сливницькі ляльки не мають, здебільшого руки наподоблені смужками грубої матерії (у деяких
ляльок вони зшиті у формі рукава), прикріпленої до тулуба. Обличчя
антропоморфних ляльок різьблені схематично: дві заглибини імітують
очі, рот виконано у вигляді горизонтальної зарубки, обрис носа окреслено різьбленим рівцем. За останньою рисою навіть можемо спостерегти два цікаві “антропологічні” типи: в одних ляльок цей рівець виходить просто з очей і окреслює ніс (Ангел, Куций Ве́нґіль, Жид і Жидівка, два Маска́лі), натомість в інших – рівець виразно окреслює дуги
брів і тоді переходить на ніс (див. Ірод, Смерть, Жид-жебрак). Попри
таке просте виконання ляльки мають дуже характерні вирази обличчя
(чого особливо надає їм довгий прямий ніс). Обличчя ляльок розмальовані коричневою чи червонявою фарбою, заглибини очей і рота, обриси носа та брів для виразності підведено чорним кольором, чорним
кольором домальовано брови (тим лялькам, у яких вони не вирізьблені: Ангел, Куций Ве́нґіль), а також вуса й бороду (Куций Ве́нґіль, два
Маска́лі, Жид-жебрак). Усі ляльки (за винятком Чорта) вбрані в одяг,
комбінований з клаптиків різноманітної тканини, шкірозамінника, паперу та іншого матеріалу.
Ангел (фото 43) – висота ляльки 19,3 см (+ держак 15,4 см); крила з
білої тканини, прикріпленої до твердої основи (картону); тіло до “пояса” огорнуте срібною фольгою, нижче “пояса” – білою тканиною. Рук
немає. Невеликий дерев’яний хрестик прибитий гвіздком до “тулуба”.
Куций Ве́нґіль (фото 44) – висота ляльки 20 см (+ держак 18 см);
чорне волосся; намальовані чорні брови і закручені вгору вуса; довгий
1

Це лялька, закріплена на дерев’яному чи металевому стержні, за допомогою якого ляльковод пересуває її по щілині у підлозі сцени.
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одяг з коричневої тканини, з трьома червоними прямокутними “нашивками”; руки зі смужок прошитої тканини; до шиї шнурочком прив’язана маленька скляна баночка (з-під медичних препаратів) на “олійки”.
Чарівниця (також Гани́ця) (фото 45) – висота 21,8 см (+ держак
11 см); пов’язана у червону хустку, з-під хустки виглядає чуб “чорного
волосся” зі шматка штучного хутра; довгий одяг з мальованої тканини;
рук немає; внизу з-під одягу виходить ручка зі скрученого дроту – елемент приводу у рух “маснички”, що її чарівниця зазвичай тримає перед собою і “збиває масло” (ця масничка, мабуть, зламалася, і хлопці в
часі останнього поновлення ляльок просто “одягнули” Чарівницю в
новий одяг поверх зламаної маснички; тому він і сидить на Чарівниці
дещо незвично.
Чорт (фото 46) – висота 20 см (+ держак 14,8 см); увесь пофарбований чорною фарбою; на голові невеликі чорні ріжки з дроту, очі зі
шматочків червоної тканини; руки зі смужок чорного шкірозамінника
підняті вгору, наче тримають рогача; рогач скручений з грубого дроту і
прибитий скобою до тулуба; до рогача прикручено тоненьким дротиком
невеликий бляшаний дзвоник; хвіст з чорної тканини опущено донизу.
Жид (також Мо́сьо, Мо́шко) (фото 48) – висота 19,3 см (+ держак
17,3 см), Жиді́вка – висота 18,3 см (+ держак 12,5 см); намальовані
чорні брови; у Жида на голові подоба шапки зі шматочків чорної і
червоної тканини, у Жидівки – чорне волосся зі штучного хутра; одягнуті однаково: довгий одяг з синьої тканини, поверх нього наче куртки
з червоної цупкої тканини; у Жида руки з прошитої тканини синього
кольору, у Жидівки – з синього шкірозамінника.
Фра́нек Убажа́нек з козою (фото 49). Фра́нек – висота 16,9 см
(+ держак 17,9 см); намальовані чорні брови і закручені вгору вуса;
чорна чуприна зі штучного хутра; одягнений у сині “штани”, чорну
“кофту”, поверх сіро-зелений “плащ”, довкола шиї червона “хустка”;
руки (власне одна, друга, мабуть, відірвалася) зшиті з синьої тканини,
до руки шнурком прив’язана коза.
Коза – дерев’яний циліндричний цурпалок, спереду загострений у
конус, довжиною 8,3 см; з правого боку циліндр трішки стесано і до
нього прибито дві дощечки – ноги кози, а з лівого – держак (довжиною
22,6 см); тулуб і ноги кози зверху покрито штучним хутром, хвіст теж
з цього хутра; чорним кольором підведено очі і морду кози; на морді є
залізна скоба, до якої прив’язаний шнурок.
Ірод (фото 50) – висота 23,5 см (+ держак 11,3 см); намальовані
чорним кольором вуса закручені вгору, чорним підведено теж щоки; на
голові корона зі срібної фольги; рук немає; довгий одяг з голубої блискучої тканини, поверх червона накидка. Голова Ірода зроблена окремо
від тулуба, вона має внизу невеликий кілок, яким її кріплять на “пле303

чах” Ірода; до цього кілка прив’язано шнурочок, кінець якого пропущено вздовж усього тулуба ляльки аж до держака. Натягнувши цей
шнурочок, ляльковод міцно тримає Іродову голову, щоб вона бува не
злетіла десь під час вистави, натомість, коли Смерть затинає Ірода косою у шию, ляльковод попускає шнурочок, голова Ірода спадає йому з
плечей і теліпається “на в’язах” (фото 51).
Смерть (фото 47) – висота 24,5 см (+ держак 16 см); намальовані
чорні брови; довгий одяг з білої тканини, довга біла накидка з капюшоном на голові; рук немає; дерев’яна коса прибита цвяшком до тулуба на рівні рук (держаком майже перпендикулярно до тулуба, щоб було
зручно стинати голову Іродові).
Два Маска́лі (фото 52) – висота першої ляльки 19,3 см (+ держак
15,3 см), другої 16,6 см (+ держак 14,2 см); намальовані чорні брови і
закручені вгору вуса, вищий має ще й намальовану чорну бороду; у
вищого на голові синій капюшон, у нижчого – чорна шапка; обидва
мають руки, зшиті із синьої тканини як рукави; обидва одягнуті у синій одяг, який повинен наподоблювати військовий однострій (“шинелю”), у вищого Маска́ля “шинеля” з вицвілої джинсової тканини, з великою “латкою” спереду; поверх “шинелей” – накидки з тієї ж голубої
блискучої тканини, що й довгий одяг Ірода.
Жид (фото 53, умовно називатиму цю ляльку Жид-жебрак, щоб
відрізняти її від вищезгаданої ляльки Жида; типологічно – це лялька
традиційного персонажа Діда, тобто жебрака) – висота 23,7 см (+ держак 12,3 см); намальовані чорним кольором брови і закручені вгору
вуса; темно-сіре волосся з короткого штучного хутра, на маківці маленька червона шапочка з пришитим червоним ґудзичком (мабуть, наподоблення ярмулки); одяг “до пояса” з домотканого полотна, “нижче
пояса” з темно-сірого короткого штучного хутра; руки з прошитих стрічок червоної тканини. На завершення вистави Жид-жебрак випрошує
гроші, трясучи перед собою мішечком. Цей полотняний мішечок нашито на короткий дротик і прикручено на кінці двох міцних дротиків
(довжиною 5,6 см), що рухомо прикріплені до тулуба ляльки на рівні
грудей, наче руки. За допомогою грубого мідного дроту, який проходить від держака ляльки крізь її тулуб до грудей, де рухомо з’єднаний
з дротиками, що тримають мішечок, ляльковод має змогу рухати мішечком вверх і вниз, імітуючи потрясання мішечком (жебрання).
Форма вертепної драми. За способом сценічного втілення драми
сливницьку бетлейку можна зарахувати до такого різновиду лялькового
вертепу, який досить умовно називають мімодрамою (чи пантомімою)
[32, c. 28]. Спостерігаємо явне функціональне домінування “хору” у
розгортанні змісту драми: у більшості сцен (у 7 з 10) ляльки нічого “не
промовляють”, а лише виконують свої ролі під спів хору, і саме з його
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співів глядач отримує основну інформацію про образ, який реалізує
лялька. При цьому важливим художнім засобом творення образу є динаміка ляльки: Ангел, Куций Ве́нґіль, Ірод, два Маска́лі, Жид-жебрак –
під спів хору злегка підстрибують, досить голосно постукуючи об підлогу сцени у такт мелодії; Жид і Жидівка вже виразно танцюють і
“притупують” під мелодію; Чарівниця – лише похитується. Але поряд
із мімодрамою сливницька бетлейка знає також і діалогічну форму розгортання сюжету, використану, щоправда, вельми скупо: у коротеньких
сценах (хіба на три репліки кожна) суперечки Чарівниці з Чортом та
зустрічі Ірода зі Смертю. У виконанні цих сцен ляльковод намагається
змінювати голос відповідно до персони, досить вправно інтонує репліки, а ще задля кращої виразності постукує ляльками об підлогу сцени
чи злегка похитує ними у ритмі репліки. Закінчує виставу коротеньке
прохання Жида-жебрака, яким він звертається до глядачів, жебраючи
гроші.
Мова сливницької бетлейки – діалектна українська з виразними
ознаками південно-західного наріччя. Деякі сцени озвучено специфічною макаронічною мовою, яка наподоблює різні національні мови (що
є характерним для вертепної традиції засобом національної ідентифікації персонажів). Натрапляємо й на окремі польські слова, що залишились у польських за походженням частинах тексту. Цілковито попсована форма деяких з них наштовхує на роздуми про еволюцію тексту,
зокрема його польськомовних частин. Безперечно, в часі останніх
активних польсько-українських етнічних взаємин (у міжвоєнну добу)
бетлейковий текст не був таким мовногомогенним (тобто лише українським): його генетично польські частини (як це засвідчують українські
публікації з тієї доби [38], і пізніші [21, c. 44–47]) виконували попольськи чи бодай на польський манер. Зрозуміло, природній процес
засвоєння, мовного прилаштування інонаціональних елементів тривав,
однак власне для пуристичного перекладу потреби не було, зважаючи
на розуміння польської мови українцями і навіть певну вигоду, яку
давало представлення вистави “по-польськи” – можливість відвідувати
з бетлейкою і польські родини. Зактуалізувався й остаточно відбувався
цей процес, мабуть, уже по Другій світовій війні, коли особливо для
молодшого покоління українців польська мова ставала щораз все менш
зрозумілою, щоб нею грати вертепне дійство. Деякі так і не перекладені й сильно попсовані польські слова у тексті сливницької бетлейки
(“без штакі” – пол. przez krzaki – через кущі) засвідчують, що в часі
цього перекладання наш народний “драгоман” їх уже не розумів.
Зміст вертепної драми. Своїм змістом, як зрештою і мовою та структурою, сливницька бетлейка представляє вельми своєрідну народнодраматичну традицію польсько-українського етнічного пограниччя, для
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якої характерне спільне використання тем, сюжетів, образів, художніх
засобів (як почерпнутих з українського й польського фольклору, так і
взятих з інших сторін й тут спільно оброблених і засвоєних), цілковито невимушене й органічне оперування різномовним матеріалом, сьогодні уже втрачений дух мультикультуральності. У тексті сливницької
бетлейки виразно бачимо риси, які генетично в’яжуть її з польською
народною різдвяною драмою (шопкою) й такою цікавою галуззю польської колядкової традиції, як так звані макаронічні колядки, а особливо
пасторалки (pastorałka), знані ще з XVII століття і друковані у популярних кантичках (колядничках) аж до нашого часу. І водночас очевидною
є інтегрованість сливницької бетлейки в художній й обрядовий світ
українського вертепу, колядування й різдвяно-новорічних обходіввеличань загалом.
Композиційно сливницька бетлейка не знає поділу на так звані “релігійну” (“духовну”) та “світську” (народно-побутову чи інтермедійну)
частини (що, зрештою, суголосне і з побудовою вертепної скриньки –
вона одноярусна), і можна, мабуть, припустити, що цього розмежування “серйозного, біблійного” елемента від “комічного” радше не було,
аніж воно затратилося. Як побачимо далі, для нього попросту не було
причини, зважаючи на особливості генези змісту бетлейки.
Зміст сцен сливницької бетлейки:
Сцена 1. Ангел звіщає пастухам про народження Спасителя.
Сцена 2. Куций Ве́нґіль приходить до шопки принести дари Спасителеві.
Сцена 3. Чарівниця [збиває масло].
Сцена 4. Чарівниця сперечається з Чортом. Чорт виганяє Чарівницю з бетлейки.
Сцена 5. Два Жи́ди (Мо́сьо і Жидівка) танцюють.
Сцена 6. Фра́нек Убажа́нек веде козу в подарунок Спасителеві,
вовтузиться з нею.
Сцена 7. Вихід царя Ірода.
Сцена 8. Ірод сперечається зі Смертю. Смерть убиває Ірода і забирає зі собою.
Сцена 9. Двом Маска́лям наказано іти до шопки.
Сцена 10. Жид-жебрак співає, жебрає на прожиття (збирає гроші за
виставу).
При уважному розгляді змісту сливницької бетлейки в його основі
виявляємо два “поважні”, біблійні за своїм походженням сюжети. Перший – прихід у Вифлеєм, поклін і принесення подарунків новонародженому Спасителеві, реалізований у двох різночасових версіях: а) поклін
пастухів, сюжет, знаний ще із Середньовіччя під назвою Hirtenspiel
(сцени 1, 6) та б) поклін різних суспільних верств і національностей
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(сцени 2, 9). Другий – Смерть стинає Іродові голову – є власне лише
однією з частин теж середньовічного за часом виникнення сюжету
Herodesspiel (сцени 7, 8).
Біблійний за своїм походженням сюжет – прихід у Вифлеєм, поклін
і принесення подарунків новонародженому Спасителеві (сцени 1, 2, 6 і
9) – постає у сливницькій бетлейці у настільки трансформованому вигляді, що, мабуть, жодна із перелічених сцен, за винятком хіба першої –
ангел Господній звіщає пастухам про народження Спасителя1 – для сучасного українського глядача не виявляє очевидного зв’язку з Різдвом,
а лише наподоблює різні смішні побутові ситуації. І справді, замість
знаних нам з євангельських оповідань і сучасних вертепів біблійних
пастухів2 і трьох східних царів3, які “у покорі” прибігають4 і “в смиренні”5 віддають честь маленькому Дитятку, бачимо якогось Куцого
Ве́нґіля з олійками, Фра́нека Убажа́нека, який марудиться зі своєю
козою, двох Маска́лів – досить незвичні, а почасти вже й цілком незнайомі теперішньому українському глядачеві суспільно-побутові персонажі, у діях яких на першому місці виступає комічний елемент: ляльки
співають, танцюють, виробляють інші фіглі тощо. Таким специфічним
потрактуванням біблійного сюжету про поклоніння Божому Дитятку
польська й українська вертепна драма завдячує популярній у літературі Польщі й України XVII–XVIII століть тенденції карикатурування
різних верст і націй. Ця тенденція мала великий вплив на різдвяну
словесність [33, c. 279–280], зокрема на появу численних польських і
українських коляд-пасторалок, різдвяних псальм6, у яких гумористичне
змалювання тих різних націй, суспільних верств і груп, які прямують
до вифлеємського жолобка Ісуса, стало основним засобом художнього
зображення Господнього народження. Такий зміст і форма зображення
мали у собі значний сценічний потенціал [50, s. 174], тому помітно вплинули на розвиток різдвяної драми, зокрема на формування системи
персонажів і сюжету, ставши фактично готовим сценарієм для лялькової гри в Україні і Польщі [33, c. 326–327]. Більше того, ця “дефілада
[представлення] репрезентантів різних суспільних верств і різних національностей у вертепній драмі”, як влучно зауважив І. Франко, творить характерну прикмету польсько-українського вертепу [33, c. 279].
1

Євангеліє від Луки. 2.8–14.
Євангеліє від Луки. 2.8–20.
3
Євангеліє від Матея. 2.1–12.
4
Див. у коляді “В Вифлеємі новина...” [13, c. 17–18].
5
Див. у коляді “В Вифлеємі днесь Марія Пречиста...” [13, c. 13–14].
6
Див., для прикладу, один з найцікавіших українських витворів такого
віршування з середини XVIII століття, який відшукав у рукописах Іван Франко,
“Псалъм на рожъдество Ісуса Христово рожъних имен, пунъкътов з дарами
зложоне о року 1738” [33, c. 280–284].
2
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Сливницька бетлейка у сценічному зображенні названих вище образів виявляє найближчі паралелі до польських пасторалок “Do nóg
Twoich się zbliżamy” [44, s. 20–21] (або у варіанті “Nuż my, bracia
pastuszkowie”) і “W tej kolędzie kto tam będzie, każdy się ucieszy” [44,
s. 72–73], і власне знання цих творів було передумовою адекватного
сприйняття лялькової драми. Адже у пасторалках чітко закцентовано
на ідеї поклоніння народженому Господеві – усі їх герої поспішають у
Вефлеєм, щоб поклонитися Дитятку, і несуть йому подарунки, відповідні до своїх соціальних чи національних уподобань. У сливницькій
бетлейці, як і в близьких їй польських шопках, такого виразного акценту
немає (Ангел першою строфою коляди лише возвіщає народження
Спасителя, але не закликає піти і поклонитися Йому). Тому тільки у
взаємозв’язку й у співіснуванні обох традицій (коляди-пасторалки і
бетлейки) можна осягнути бетлейку як власне різдвяну містерію.
Отож, сливницький “Куций Ве́нґіль з добількамись, улійками” (сцена 2) – це той самий “Węgrzyn kusy z olejkami, kropelkami” польської
пасторалки “Do nóg Twoich się zbliżamy” [44, s. 20–21], угорець –
“властиво словак” [33, c. 280], дрібний мандрівний торговець різним
лікувальним крамом (олійками і краплями), який приходить до шопки,
щось говорить по-своєму – “Шегір-мегір, улийтана”, і дарує Богові
(“для Пана”) те, що має, – корисні (для здоров’я) олійки (для натирання, наприклад). Образ повсюдно поширений у записах шопки з Польщі й України зламу ХІХ–ХХ століть, порівняймо: краківську шопку1,
шопки з Ропчицького повіту [52, s. (49)], з села Підгірці Золочівського
повіту [47, s. 159–160]; у скалівській шопці цей Венґер жваво рекламує свої “drogie towаry” [33, с. 331], у любельській, красноставській
[56, s. 471–472] і сідлецькій [53, s. 568–569] шопках він ще й береться
лікувати хлопа, але за таке лікування його хіба лають, проганяють або
й дають добрих лупанців.
“Прямують” у Вифлеєм “поклонитися Дитяткові” також і сливницькі два Маска́лі (сцена 9), які виявляють велику подібність до образу
Москаля з пасторалки “Do nóg Twoich się zbliżamy...”. Вона власне і
дає нам змогу реконструювати досить-таки незрозумілий зміст цієї
сцени у бетлейці. Ось відповідна строфа пасторалки з львівського видання 1892 року:
“Moskalowi gdy znać dano, nakazano:
Kak stupaj batiuszka
Rodyt sia Dytiuszka,
1

У краківській (власне міській) шопці ця сценка побутувала до 1860-х
років, згодом занепала під натиском новіших мотивів, часто почерпнутих з
літературних і драматичних творів. В околицях Кракова, натомість, збереглася
до початку ХХ століття [46, s. 91–95].
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Druhych bratej zakłykaty,
Sałdat bratej postrachaty,
Stupaj do Betleem” [44, s. 20].
Насамперед, маємо тут цікавий приклад національної репрезентації через суспільно-побутовий тип – росіяни представлені в образі служилого вояка (солдата, “москаля”), зрештою, чи не єдиному, в якому
галицькі терени й мали нагоду пізнавати цей народ аж до радянської
окупації у 1939 році. Пасторалкова традиція акцентує на військовому
обов’язку Москаля, якому власне наказано (!) іти у Вифлеєм, де народжується Боже Дитятко, і то не одному, але збирати в похід “братушек
салдат” (кого “zakłykaty”, а кого і “postrachaty”). У сливницькій бетлейці
замість одного бачимо двох Маска́лів, що однак не внесло якихось
змін у текст сцени, а сталося радше під впливом характерної для сценічної техніки вертепної драми тенденції групувати дійові персонажі
по парі [33, c. 285]. Яскраво виражена у пасторалці мовна характеристика персонажа збережена й у бетлейці: два Маска́лі, як і перед тим
Куций Ве́нґіль, в окремих фразах щось “промовляють” (Маска́лям,
радше, хтось наказує) своєю власною мовою – макаронічним наподобленням російської. Примітно, що сцени з Москалем (чи двома Москалями) немає у залучених до порівняння шопках з Польщі, натомість
маємо її у шопці зі Скали Борщівського повіту, у якій хор співає (одному) Moskalowi текст, близький до наведеної пасторалки і навіть в
одному місці поправніший, а потім Москаль після короткого діалогу з
Хлопцем танцює з Дівчиною під російську пісеньку [33, c. 332–333].
У числі персонажів, які у сливницькій бетлейці “поспішають” до
Вифлеєму, бачимо кумедного Фра́нека Убажа́нека, який вовтузиться зі
своєю козою (сцена 6). Він дуже нагадує нам Цигана, Діда, Клима чи
Івана з козою – персонажів побутової інтермедійної частини українського лялькового вертепу1. Однак своїм походженням ця сцена теж
в’яжеться з біблійним сюжетом – пастухи ідуть поклонитися Божому
Дитяткові, але реалізованим у дусі тих різдвяних пісень, в яких особливий акцент кладеться на зображенні подарунків, принесених новонародженому Ісусові. Описи пастуших дарів, їх “приготування” і принесення є важливим сюжетотворчим елементом у багатьох польських
й українських колядах-пасторалках (у тій же “Do nóg Twoich się zbliżamy...”, “Połnoc już była, gdy się zjawiła nad bliską doliną jasna łuna...”
1

Див., наприклад, турівський [16, c. 63–64] чи кобиловолоцький ляльковий вертеп [38, c. 6–7]. Подібного інтермедійного персонажа бачимо і в шопці
з Польщі – це Войтек з козою з корницької шопки [42, s. 729–753]. У красноставській шопці маємо сценку з двома пастухами (один веде козу, а інший –
вола), які безперестанку сваряться і миряться [56, s. 480].
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[44, s. 50–51], “Согласно співайте, Ісуса витайте” [13, c. 102–103]1, “В
Вифлеємі місті Христос сі родив…” [38, c. 7] та інші), але маємо й такі,
в яких це – основний предмет зображення, як ось, для прикладу, у “W
tej kolędzie kto tam będzie, każdy się ucieszy...” [44, s. 72–73], “Ta noc
nieszczęśliwa, aż serce omdlewa...” [48]. Ці пасторалки й допоможуть
нам вияснити зміст 6 сцени сливницької бетлейки, а найперше – кумедне ім’я персонажа. Франек – це одне з численних імен вифлеємських пастухів польських пасторалок, щоправда, не так поширене, як
люблені в народі Куба, Бартек (Бартос), Стах (Стасєк), а вживане дещо
менше поряд з іменами Марко, Мацєк, Матис, Ясєк, Войтек, Шимон,
Каспер та інші2. У пасторалках і колядках ці імена, як бачимо, фігурують переважно у простій (складаються з одного слова, власне імені),
інколи ще й зменшувально-пестливій формі й суголосні старій традиції
називання простолюду. Натомість складне ім’я персонажа сливницької
бетлейки – Франек Убажанек – дещо незвичне для польської пасторалкової й шопкової традиції називання пастухів (воно за формою личило
би якомусь вертепному шляхтичеві, як-от Пан П’ясецькі [53, s. 564–
586] чи Грабя Стецкі [35, c. 388–392]) і його появу чи, радше, трансформацію потрібно, мабуть, пов’язувати з добою побутуванням бетлейки в українському середовищі, що вже не контактувало з середовищем польським, тобто вже у післявоєнній Галичині. Десь тоді або й
трохи пізніше українські хлопці-вертепники, забувши польське слово
obwarzanek (obarzanek) – бублик, і зробили з цього убого подарунка,
який “miły Franek” разом зі своїми приятелями-пастушками ніс до
вифлеємської стаєнки у пасторалці “Do nóg Twoich się zbliżamy...”, кумедне ім’я для пастушка – Убажанек:
“...A mój miły Franek, wziąwszy obarzanek,
Stach masła garnuszek,
Kuba kopę gruszek,
Niosą Panu po kolędzie.
Jeśli tego mało będzie,
Przydam jabłuszek...”
(“Do nóg Twoich się zbliżamy...” [44, s. 20])
Перший рядок поданої строфи пасторалки “Do nóg Twoich się zbliżamy...” (щоправда, майже до невпізнання перекручений), мабуть, і ба1

У деяких колядниках можна натрапити на своєрідну “цензурну” примітку до цієї коляди, на зразок: “Сеї пісні в церкві не співаєся”.
2
В українських колядках фігурують, натомість, Матвій, Микита, Гаврило,
Стефан, Лазорко, Микола, Гринько, Дмитро, Василько, Ілько, Тимко, Федорко
та інші.
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чимо на початку шостої сцени сливницької бетлейки: “Взяв собі Франек Убажанек за яєчко гроші” [26, с. 5]. Важко сказати, чи співали колись у бетлейці всю цю строфу і якщо так, то як тоді її грали на сцені.
У сучасній постановці перший рядок пісні про Франека однозначно
відрізняється і ритмом і змістом (наскільки його можемо собі уявити)
від наступних шести, що творять цільний текст, який змальовує пригоди Франека, коли той вів до Пана (себто Господа) козу в подарунок.
Найближчу паралель до цього тексту знаходимо у пасторалці “W tej
kolędzie kto tam będzie, każdy się ucieszy...” [44, s. 72–73], яка старанно
зображує пастуші дари Ісусові, але особливо виписує кумедні пригоди
пастухів у їхній дорозі до Ісусикового жолобка:
“...Bartek wziął kozę za rogi, prowadzi do Pana,
Spiewa sobie wykrzykuje: danaż moja dana!
Koza się zbrykała, powróz mu urwała,
Skoczyła jak dzika, do lasu bieżała.
On, porwawszy szarawary, biegł za nią przez krzaki,
Koza skacze jak szalona, spłoszyły ją ptaki.
Chwycił ją za ogon i trzyma co mocy,
A koza fiknęła, wybiła mu oczy” [44, s. 72–73].
Як бачимо, козу тут дарує не Франек, а Бартек; коза йому теж утікає до лісу і навіть допроваджує його до каліцтва – вибиває Бартекові
око. Таких жорстоких “вибриків гумору” наша бетлейка не має, а завершує ситуацію дещо гуманнішим мотивом про вовків, подібним до
того, яким у пасторалці закінчується не вельми щасливіша історія
пастушка Валєка, який ніс Ісусові два кошики раків:
“...Uciekał przez krzaki, podarł swe chodaki,
A wilci mu targali z kobieliny raki” [44, s. 72].
Щодо сценічного втілення розглянутого тексту, то вдалося виявити
хіба одну паралель – в описі люблінської шопки (з 1860–1865-х років)1.
У ремарці до сценки її героя названо “хлоп-русин з козою”, хоч ім’я
його не вельми руське – Матис. Перші два рядки перегукуються із
текстом сливницької бетлейки, але далі йде текст, подібний до щедрівкового з репертуару новорічних обходів з Козою2.
1

Примітно, що й сам упорядник цього опису, Ігнаці Воляновський, акцентував відсутність сценки про пастушка з козою у численних описах шопки,
друкованих на сторінках журналу “Wisła” до 1902 року.
2
“Matys śpiewa: Wziął Matys kozę na powróz, prowadzi do pana, / Koza sobie
wyskakuje, danaż moja, dana! / Tańcuj-że, kozo! Tańcuj, niebogo! / Da tobie ten
pan tri-pół złotego...” [55, s. 288–289].
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Мова сцени загалом українська, з окремими діалектними рисами
(сі звернула, за нев, ня вовки виторгали та інше) і досить доладна, якщо
взяти до уваги, що сцена постала під впливом польської пасторалки.
Явними полонізмами залишилися у ній цілковито незрозуміле хлопцямвертепникам слово “штакі” (від польського “krzak” – кущ), “Пан” у
значенні Господь, а також “худакі”, “фракі”.
Виразно “релігійний” характер має восьма сцена сливницької бетлейки – “Смерть стинає Іродові голову”, що є відгуком популярного
ще з Середньовіччя різдвяного сюжету “Herodesspiel”. Однак наша
сценка представляє хіба завершальний момент цього сюжету, власне
смерть Іродову; немає тут ні сцени зустрічі Ірода з трьома східними
царями, ні його розмови з рабинами, ні наказу вбивати дволітніх дітей –
тобто виглядає вона так, наче була продовженням якоїсь іншої, більшої
сцени. Так вирвана зі свого звичного євангельського контексту, вона
стоїть у бетлейці досить одиноко. Перша строфа української коляди
“Бог предвічний народився”, яка “виводить” Ірода у сьомій сцені, однозначно не в змозі компенсувати цей брак контексту, а більше дезорієнтує глядача. Сцена зреалізована двома мотивами (чи, радше, натяками
на мотиви): 1) Смерть сім років шукає Ірода, щоб стяти йому голову,
2) Ірод просить пощади. Перший мотив вельми цікавий, оскільки акцентує не на загибелі Ірода через страшне злодіяння, вчинене в часі
народження Христа (вимордування малолітніх дітей у Вифлеємі), а на
його тривалому гріховному житті, за яке нарешті приходить розплата.
Такою ідеєю цей мотив наближається до популярного в українській
літературі XVI–XVIII століть сюжету про суперечку життя зі смертю1 і
зокрема такої його цікавої смислової варіації, як суперечка багача зі
смертю2. Паралелі знаходимо у польській шопці з Волі Ґуловської3, у
любомльському вертепі4, а кобиловолоцький вертеп є цікавим прикла1

Цей сюжет, яскраво реалізований у творі “Преніє живота і смерті” (відомому з XVI століття) [24], мав значний вплив на українську професійну художню творчість і драматургію (див., наприклад: “Интермедія на три персони: Смерть, воинъ и хлопецъ” [9]) та народну творчість (порівняймо пісню
“Смерть богача” [34, c. 142], казковий сюжет про лицаря і смерть).
2
Порівняймо, для прикладу, промову чорта до багача в українській за
своїм походженням “комедії про євангельського пиролюбця і Лазаря”, виставленій у Москві 1701 року: “Го, го, го, востю наш пожаданый, / Сусѣдѣ милый
и брате коханый, / Давносмо тя к собѣ пожадали, / Жебысмо тя в своих руках
мали...” [35, c. 386].
3
“Śmierć: Królu Herodzie, zastałam cię w rodzie! Bez ziedem lat na cię dybałam, żelazne buty zdarłam, niż cię tutaj spotkałam” [53, s. 579].
4
“Смерть: Ах ти, Іродзє! Я на твоє гловом сєдем лят косом носіла. Такім
Іродем глове стенален і цєбє бєндзє” [21, c. 45].
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дом повноцінного побутування сюжету про багача і смерть в українській різдвяній ляльковій драмі1. Покірність, з якою сливницький Ірод
випрошується у Смерті, різнить його від поширених у шопці та вертепі образів гордовитого короля, який вважає себе сильнішим від смерті2
і готовий від неї відкупитися дорогими шатами і золотом3. Привертає
увагу також те, що восьма і сьома сцени сливницької бетлейки виписані чистою українською мовою і українським пісенним матеріалом (зокрема сьома сцена, яка є ввідною до восьмої, озвучена першою строфою української коляди “Бог предвічний народився”).
В інших сценах сливницької бетлейки – “Чарівниця” (сцена 3),
“Чарівниця сперечається з Чортом” (сцена 4), “Два Жи́ди танцюють”
(сцена 5), “Жид-жебрак співає, жебрає на прожиття” (сцена 10) – виразно домінує інтермедійний елемент, однак, як уже було зазначено
вище, вони не творять якоїсь окремої цілості чи частини (дії), а ідуть
всуміш із “поважними” сценами.
Сценка з Чарівницею і Чортом належить до улюблених у лялькових
виставах Польщі й України. Сливницька бетлейка виводить Чарівницю
на сцену співом церковної коляди-щедрівки “В галицькій землі...” (у варіанті значно відмінному від друкованого по колядниках, порівняймо
[13, c. 141–142]). Як і у випадку з появою на сцені Ірода (сцена 7),
вихід Чарівниці під спів рядків “В галицькі землі віста-невіста, дай,
Боже...” не лише не допомагає упізнати цього героя, але ще більше
дезорієнтує глядача, особливо у сучасному варіанті ляльки, яка вже не
1

Тут немає сцени про Ірода і Смерть, натомість сюжет про Багача і
Смерть виписано цілісно: Багач вихваляється своїм багатством (Богач: “...А я
смерти не боюсі, / Маю гроші, відкуплюсі. / Заки смерть сі верне з раю, / То я
си ще погуляю!”); Смерть нарешті настигає його (Смерть: “Га, богачику, ти сі
мене не боїш? А я вже сім пар чобіт подерла, а тебе не могла знайти!”); Багач
випрошується ще на годину пожити (Богач: “Ой смертенько моя люба! Позволь ще хоть годину, а я пійду, з діточками сі побачу”), але знову вихваляється; Смерть повертається і зрештою стинає йому голову; багачева Жінка
оплакує його смерть [38, c. 7].
2
Див. у турівському вертепі: “Ирод привстает: от страху решился на
смелость и дьячковским голосом кричит на смерть: Што мя словеси стращаеши? <...> Азъ есмь богатъ и славенъ, / И нѣсть нихто мнѣ равенъ <...> / Я могуществомъ и сылою / Заставлю тебе [тебя. – А. В.] покорыться...” [16, c. 42].
Порівняй у краківській шопці: “Herod: A śmiałażbyś się porwać na króla możnego, / Co ma wielki majestat wedle boku swego <...> / Jako księżyc nocniejszy nad
gwiazdami świeci, / Tak ja Heród na ziemi mocniejszy od śmierci” [46, s. 80].
3
Див. у краківській [46, s. 82], люблінській шопці: “Stój, stój, damo jasnokoścista, zmień swoje złości! / Zdym ze mnie złote purpure, okryj swoje kości”
[56, s. 476]. Подібно у шопці з Волі Ґуловської [53, s. 579].
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має маснички і не збиває масла, а лише похитуючись походжає сценою.
Можливо, тут відбулася пізніша заміна польського пісенного тексту
українською колядою, або ж, скоріш усього, цю коляду “підібрали”
для первісно безпісенної сцени за аналогією до інших сцен бетлейки1.
У залучених до порівняння шопках і вертепах, де є сцена з Чарівницею,
бачимо два варіанти її початку: а) чарівниця “представляє” себе самим
лише наподобленням процесу збивання масла2, б) роблячи масло, виголошує чи співає спеціальний текст3. У сливницькій бетлейці лише з
появою Чорта сценка стає зрозумілою і реалізується мотивом – чорт
картає чарівницю за гріх, яким є виготовлення масла (очевидно, що із
краденого чарами молока) біля Ісусикового жолобка: “Ах ти, чарівницепаскуднице, Ти прийшла до бітлєйки паскудство робити?” [26, с. 5]4. А
Чарівниця безуспішно намагається відкупитися від нього маслом і сиром; врешті Чорт виганяє її з “бітлєї”. Це, мабуть, один з найпростіших варіантів розв’язання цієї сцени: не маємо тут суперечки чи бійки
чарівниці (а то й двох чарівниць5) з чортом, якій навіть подекуди вдається вигнати чорта зі сцени6; зрештою, чорт не забирає сливницьку
чарівницю до пекла, як звично7, а лише проганяє її геть зі святого місця – “бітлєї”.
1

Що це сталося ще не за пам’яті опитаних сливницьких хлопців-вертепників, свідчить те, що, показуючи мені цю ляльку, вони спершу поміж собою
назвали її “Галицькі землі” (себто, за назвою коляди, якою розпочинається
третя сцена), а вже потім порозумілися на назві “Гани́ця” [26, с. 6].
2
Див. у ропчицькій шопці [52, s. (50)] та шопці з Рабки [39, s. 295], в аналізованій далі великосушицькій бетлейці.
3
Див. у красноставській шопці: “Jestem se uboga czarowniczka, robię masełko dla swego braciszka...” [56, s. 480]. Подібно у доброгостівському вертепі
[35, c. 391]. У шопці з Волі Ґуловської та в любомльському вертепі маємо характерний зачин пісеньки, яку співає Чарівниця: “Dyscyk pada, słońce świeci, /
Czarownica masło kleci...” [53, s. 575; 21, c. 46]. У підгорецькій шопці Чарівниця у своїй пісеньці видає себе “круп’ярочкою з-під Кракова” [47, s. 160]. Однак чи не найповніше представила себе, наголосивши на своєму нечестивому
занятті, чарівниця дрогобицького вертепу: “Jestem sobie czarownica / Iz pod
węgierskiej granicy, / Uczarowałam sto siedemdziesiąt krów, / Ser sprzedała, masło
zjadła” [33, c. 342].
4
У підгорецькій шопці наголошено не на місце, а на час проступку: “Ty,
bestyo czarownico! Na taką uroczystość bendziesz masło robić?” [47, s. 161].
5
Див. у дрогобицькому вертепі [35, c. 342–343].
6
Див. у дрогобицькому [35, c. 342–343] і доброгостівському [35, c. 391]
вертепах, у підгорецькій шопці [47, s. 160–161].
7
У шопці з Рабки з Чарівницею пораються, як з Іродом, аж два “пекельники”: після того, як Чарівниця проганяє Чорта, вбігає Смерть, стинає їй голову, яку Чорт настромлює на вила і забирає до пекла [39, s. 295].
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Сливницька сцена з Жидами1 (Два Жи́ди, Мо́сьо і Жидівка, № 5)
пропонує цікавий причинок до національної характеристики, цілковито
у дусі народних прислів’їв: “А наш Мосьо – добрий жид, / Вітер дує –
він біжить...” [29, с. 5]. Однак маємо тут, поза сумнівом, фрагмент якоїсь
більшої жартівливої пісні, приладжений до вертепної гри. Своїм стилем, розміром і характерним приспівом він близький до пісні Жида і
Жидівки з красноставської шопки, яка теж, але у значно грубшій манері, карикатурує цей нарід:
[1].

“А mój Lejbuś dobry był,
Kupił dzieciom mięsa z żył.
A te żyły dobre były,
Same z garka wyłaziły.
Aj, waj, bim, bom, bom!

[2].

А mój Lejbuś nie taki,
Kupił dzieciom tabaki.
Jak się dzieci obniuchali,
Poszli na piec, pozdychali.
Aj, waj, bim, bom, bom!”
[56, s. 481]2

Остання сцена сливницької бетлейки (№ 10. Жид-жебрак співає,
жебрає на прожиття) виглядає дещо скомплікованою. Враховуючи
зміст пісні і жебранки Жида-жебрака, тут мало би бути принаймні дві
сцени: 1) цілком окрема сцена про такого собі сільського дурника (тип
простакуватого блазня), озвучена популярною коломийковою піснею
“Казали ми кури пасти...” [12, c. 33]3, і 2) коротенька завершальна сцена з дідом-жебраком, який, потрясаючи своїм мішечком і промовляючи
жалісливим голосом, випрошує якогось датку за бетлейку, а цей даток
(дрібні монети чи купюри) йому вкладають у мішечок4. Як дійшло до
1

З іменами цих ляльок хлопці теж мали проблеми: показуючи їх мені,
вони одразу ж назвали Жида “Мось, Мосьо”, а імені Жидівки так і не пригадали, зійшовшись зрештою на загальній назві “Два Жи́ди”, а згодом, за підказкою збирача, виправили себе: “Мошко” і “Жидівка” [26, с. 6].
2
Подібну пісню співає також Жидівка (Сура) у підгорецькій шопці [47,
s. 156–157] та дрогобицькому вертепі [33, c. 338–339].
3
Тут найближчі паралелі № 2958–2960.
4
Сцена з дідом-жебраком у такому чи більш розгорнутому сценічному
вирішенні (зокрема з довшим монологом діда) є улюбленим закінченням більшості лялькових вертепів з України і Польщі, як-от у сокиренському вертепі:
“Я Савочка нищій / Прошу на харч на горилку / Хто дасть шаг / А хто руб /
Прійму и копійку. / На дощечку на клепало / Хто що вкине / Те пишить пропало” [17, c. 110]. У любомльському вертепі: “Я старий дзяд, / Не мам цо яд. /
Мнє капуста нє вродзіла... / А грох так пшепадл. / Дайцє, дайцє мнє кєлішек
вудкі / На вголєніє брудкі. / Кто грош доложе, / Тему Пан Буг поможе. / Дайцє,
дайцє, дайцє!..” [21, c. 47]; подібно у краківській [45, s. 226], корницькій [42,
s. 739–740] і люблінській [56, s. 476] шопках. У дрогобицькому і кобиловолоцькому вертепах [33, c. 347; 38, c. 6–7] та скалівській шопці [33, c. 335] маємо
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змішання цих сцен, сказати важко. Зрозуміло також, що й ім’я ляльки
сливницької сцени (“Жид”) теж не на своєму місці, перед нами типовий герой прошацької сценки – Дід, Нищий Савочка, хоч самі хлопцівертепники впевнено назвали його “Жидом”: “Р-1).: Жид. Са́мий гла́вний Жид. З-2).: А тамті два жиди? Р-1).: То є Мо́шко і Жиді́вка. А то є
Жид” [26, с. 7]. Різниться десята сцена і мовою: мова жартівливої коломийки – українська, а жебранка Жида-жебрака наподоблює польську мову.
Завершує бетлейкову виставу віншування, яке виголошують “хористи” вже без участі ляльок.
Текст вертепної драми
Сливницька бетлейка
Список персонажів:
1. Ангел.
2. Куций Ве́нґіль.
3. Чарівниця.
4. Чорт.
5. Два Жи́ди (Мо́сьо і Жиді́вка).
6. Фра́нек Убажа́нек з козою.
7. Ірод.
8. Смерть.
9. Два Маска́лі.
10. Жид-жебрак.
Загалом у виставі грає 13 ляльок.
Вертепники приходять під хату і запитують господаря: “Чи пускаєте бітлєйку?” Отримавши згоду, заносять скриньку до хати і встановлюють її. Ляльковод за шторкою на підлозі розкладає собі ляльки за
порядком їх появи на сцені.
[Сцена 1]
[На сцену виходить Ангел. Хор співає]:
1.

Ангел мовив до пастирів:
– Народивсь Христос Бог,
Що з ниволі і тривог спасати буде.

[Ангел сходить зі сцени].
ще складніший варіант фінальної сцени: у ній беруть участь дід і баба, які
ведуть жвавий діалог-суперечку, а то й бійку, співають і танцюють.
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[Сцена 2]
[На сцену виходить Куций Ве́нґіль. Хор співає]:
1. Куций Венґіль з добількамись1, улійками
До шопки прибігав.
Шегір-мегір, улийтана,
Що принесли – то для Пана,
Свої улейки.
[Куций Ве́нґіль сходить зі сцени].
[Сцена 3]
[На сцену виходить Чарівниця. Хор співає]:
1. В галицькі землі віста-невіста. Дай, Боже.
2. А ясна зоря зійшла за моря. Дай, Боже.
3. Копи густіє, снопи рясніє. Дай, Боже.
4. А ясна зоря зійшла за моря. Дай, Боже.
[Сцена 4]
[На сцену виходить Чорт і говорить до Чарівниці]:
Чорт: Ах ти, чарівнице-паскуднице, ти прийшла до бітлєйки
паскудство робити?
Чарівниця: Я дам пану сира, масла, шоб й’му голова спасла.
Чорт: Не треба пану сира, масла, забирайся з бітлєї!
Чарівниця: Уха-ха-а.
[Чорт рогачем виштовхує Чарівницю зі сцени].
[Сцена 5]
[На сцену виходять Два Жи́ди (Мо́сьо і Жидівка) і танцюють. Хор
співає]:
1. А наш Мосю – добрий жид,
Вітер дує – він біжить.
1
Слово попсоване, очевидно, замість “кропельками”. Див. у пасторалці
“Do nóg Twoich się zbliżamy...”:
“Węgrzyn kusy z olejkami, kropelkami,
Do szopy przybywa,
I głosu dobywa:
Legem, legem malatana,
Sem prynosim tu dla Pana,
Sdrofe olejki” [44, s. 21].
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2.

У червонім жупані
Наші Мосі кохані.

[Цілуються].
3. Ай, вай, бум, бум, бум,
Через річку – рум-тум-тум.
[На послідок обнімаються і сходять зі сцени].

]2

[Сцена 6]
[На сцену виходить Фра́нек Убажа́нек з козою. Хор співає]:
1. Взяв собі Франек Убажанек1 за яєчко гроші.
2. Взяв козу за роги, проводив до Пана.
А сам собі виспівує: Дана ж моя, дана.
2. Коза сі звернула, шнурок обірвала,
І сама як дика до лісу втікала.
3. Я за нев без штакі2, подер си худакі,
Так ня вовки виторгали, аж подерли фракі.
[Фра́нек Убажа́нек з козою сходить зі сцени].
[Сцена 7]
[На сцену виходить Ірод. Хор співає]:
1. Бог предвічний народивсь.
Прийшов днесь із небес,
Щоб спасти людський весь, і утішився3.

]2

[Сцена 8]
[На сцену виходить Смерть і говорить до Ірода]:
Смерть:
Ах ти, Іроде проклятий, Іроде,
1

Це ім’я – мабуть, перекручене польське слово “obwarzanek (obarzanek)” –
бублик. Див. пасторалку “Do nóg Twoich się zbliżamy...”:
“...A mój miły Franek, wziąwszy obarzanek,
Stach masła garnuszek,
Kuba kopę gruszek,
Niosą Panu po kolędzie.
Jeśli tego mało będzie,
Przydam jabłuszek...” [44, s. 20].
2
Слово попсоване, очевидно, з польської “krzakі” – кущі. Див. у пасторалці “W tej kolędzie kto tam będzie, każdy się ucieszy...”:
“...Uciekał przez krzaki, podarł swe chodaki,
A wilci mu targali z kobieliny raki” [44, s. 72].
3
Попсоване, мабуть, “...Щоб спасти люд свій весь, і утішився”.
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Я за тобою сім літ шукала.
А тепер знайшла, буду тобі голову стинала.
Ірод:
Смерте моя, Смерте, жити я хочу.
Смерть:
Будеш жити – в пеклі, смолу топити!
[Смерть косою “стинає” голову Іродові і виштовхує його зі сцени].
[Сцена 9]
[На сцену виходять Два Маска́лі. Хор співає]:
1. Два Маскалі заказалі – ступай до бітлєї,
Один брати – заказати,
Другий брати – поступати,
Ступай до бітлєї1.
[Два Маска́лі сходять зі сцени].
[Сцена 10]
[На сцену виходить Жид-жебрак. Хор співає]:
1. Казали ми кури пасти за стодолов в просі,
Кури яйця погубили, а я довбав в носі.
2. Казали ми кури пасти, горох молотити,
Кури яйці погубили, мене хтіли бити.
Жид-жебрак (трясе мішечком і говорить):
Дайці мнє, дайці. Не маю як прожити, дайці, дайці, дайці.
[По завершенні вистави хтось із хору віншує (“вінчує”)]:
Маленький Ісусик не спить, не дрімає,
Своїми ручками весь світ обнімає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну.
Христос ся рождає!
Тривалість лялькової вистави становить майже 5 хв.
1
Цілком попсоване, порівняймо з пасторалкою “Do nóg Twoich się zbliżamy...”:
“Moskalowi gdy znać dano, nakazano:
Kak stupaj batiuszka
Rodyt sia Dytiuszka,
Druhych bratej zakłykaty,
Sałdat bratej postrachaty,
Stupaj do Betleem” [44, s. 20].
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ІІ. Ляльковий вертеп (“бетлейка”) зі села Велика Суши́ця (Старосамбірського району Львівської області). На традицію лялькового
вертепу у селі Велика Сушиця натрапили автор цієї статті та доцент
Ірина Довгалюк під час згаданої уже фольклористичної експедиції
кафедри української фольклористики (4–14 липня 2011 року). На свято
Івана, 7 липня 2011 року, досліджуючи побутування собіткової звичаєвості у Великій Сушиці, ми познайомилися з цікавими родинами Єдинів і Сасів, які тоді саме зібралася на гостину, маючи у родині кілька
іменинників. У розмові виявилося, що обидві родини з розумінням
ставляться і поціновують традиційні звичаї свого краю і зокрема є
активними носіями лялькової вертепної традиції – їхні діти на Різдво
“ходять з бетлейкою”. Під час цієї зустрічі було зафіксовано на відео і
фото скриньку і ляльки бетлейки, цікаві відомості про її побутування
(фото 80). Тексту записати не вдалося, оскільки хлопці-вертепники
порозбігалися “палити собітку”. Проте ми отримали запрошення від
добродія Романа Єдина приїхати на різдвяні свята, щоб побачити цей
ляльковий вертеп у живому святковому виконанні, чим я і скористався,
відвідавши знову Велику Сушицю на свято Степана 9 січня 2012 року.
В оселі Єдинів панувала святкова різдвяна атмосфера, зібралися родичі,
та для мене бракувало найважливішого – хлопчачий гурт, який останні
два роки ходив з бетлейкою (брати Іван та Ярослав Єдини, 1998 і 2002
року народження; Андрій Мазур, 1999 року народження), був розкомплектований, не вистачало головного учасника бетлейки – ляльковода
Іванка Єдина, який цього дня поїхав зі школою на фестиваль вертепів
у районний центр (місто Старий Самбір). Однак родина зорганізувалася дуже оперативно, і водити ляльки взявся Іван Сас1, пригадавши
власний досвід ляльковода ще перед двадцятьма роками (фото 55): “То
вже двайціть років назад. Я з ними, знаєте, я з ними не є скомпанований, як я [ходив з бетлейкою,] мав своїх напарніків, я до них знаю, як
вони співають, всьо. А то було двайціть літ тому, знаєте, я знав своїх
напарніків, як вони до мене співають. А тут малі, я не знаю, як вони
тягнуть. Шо є, то є, знаєте самі” [28, с. 8]. Повернувшись до Львова, я
ще раз, вже телефоном, зв’язався з родиною Єдинів і записав від Іванка Єдина його варіант тексту бетлейки (який він виконує зі своїми
хлопцями) [29]. Власне за таких умов і постали матеріали про великосушицьку бетлейку. При нагоді хочу подякувати родинам Сасів і Єдинів за велике розуміння і підтримку у справі вивчення традиційної
культури українського народу, а також за гостинне прийняття в часі
моєї різдвяної поїздки. Здобуті матеріали зберігаються у Фольклорному
1

Іван Сас – 1984 року народження, уродженець села Старява Старосамбірського району Львівської області, тепер проживає у селі Велика Сушиця
Старосамбірського району Львівської області; вуйко Івана і Ярослава Єдинів.
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архіві Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета
Колесси Львівського національного університету імені Івана Франка
[25; 28–31].
У цій статті користуватимуся визначенням великосушицька бетлейка, оскільки саме у Великій Сушиці сьогодні ця традиція побутує і
була записана. Але здобуті матеріали дають змогу з’ясувати, що до
Великої Сушиці ця бетлейка зайшла зовсім недавно із сусіднього села
Старява. Власне скриньку, ляльки і текст бетлейки передав до Сушиці
своїм онукам Зиновій Сас1. Він свого часу (десь наприкінці 1980-х років) замовив цю бетлейку у Старяві для своїх дітей: “Р-1).: Та це там в
нас селі робили люди таке, я від них взяв той макет, і вони зробили.
Своїм дітям зробив. А тепер віддали внукам, внуки то ходят... В вісімдесятих роках [це зробили]” [25, с. 4]. На Різдво я власне мав нагоду
зустрітися з сином Зиновія Саса, згаданим уже Іваном Сасом. Він підтвердив слова батька, розповівши, як у 1990-х роках разом зі своїми
“напарниками” ходив з бетлейкою у Старяві, а той факт, що він під час
нашої зустрічі відіграв бетлейку ляльководом “без підготовки” й “у
чужій компанії”, промовисто засвідчив його тривалий досвід у цій традиції. Щоправда, він не зміг ствердно відповісти, чи побутує бетлейка
у Старяві сьогодні: “Р-1).: В Старяві була, так, в Старяві була. А зара
чи є, то не знати” [28, с. 8]. Натомість Роман Єдин2 (уродженець Великої Сушиці) згадує, що у свої молоді роки він з бетлейкою не ходив, а
“ходив з звіздою”: “Р-2).: То називається битлєйка. Скоріше в нас то не
було. Бо я фактично не ходив, я за своїх, маю в віду, молодих літ з звіздою ходив, з звіздою” [25, с. 6]. Тоді ж існувала й існує досі у Великій
Сушиці традиція показувати живий вертеп – ходити “з Іро́дами”, також
по селу ходить “Колиска”: “Р-2).: “Колиска” ше є. З “Колисков” ходят
тільки дівчата, дівчатка, так” [25, с. 7]. Отож, бетлейка у Великій Сушиці є досить новим явищем (принаймні той її варіант, який представляємо у цій статті); на жаль, я зараз не володію матеріалом, який допоміг би з’ясувати побутування (чи відсутність) бетлейкової традиції у
селі на першу половину – середину ХХ століття.
Звичай обходів з ляльковим вертепом. Сьогодні у Великій Сушиці
зазначений вище вертепний гурт ходить з бетлейкою упродовж Різдвяних свят. Цікаво, що під час розмови влітку 2011 року респонденти
закцентували на двох перших святкових днях – “На Різдво і на Марії,
би обійти ціле село” [25, с. 5], а вже в часі моїх відвідин родини Єди1

Зиновій Сас – 1956 року народження, уродженець села Буньковичі Старосамбірського району Львівської області, де й проживає зараз. Тривалий час
жив у селі Старява; батько Івана Саса і Лесі Єдин (Сас).
2
Роман Єдин – 1954 року народження, народився і проживає у селі Велика
Сушиця, освіта середня, працював у колгоспі.
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нів на свято Степана 2012 року довелось почути, що хлопці “Р-1).: Та
на Різдво починают ходити... Р-4).: І на Марії ходять, вчора ходили. Та
нині (тобто, на Степана, у третій день Різдвяних свят. – А. В.), може,
було пішли, так той поїхав виступати в Старий Самбі́р” [28, с. 8]. На
час запису (2012 рік) найстаршому учасникові бетлейкового гурту було
14 років, наймолодшому – 10, і це вже третій рік, як вони ходять з бетлейкою. Іван Сас, говорячи про старявську традицію та згадуючи свою
участь у бетлейці, зазначив, що хлопці починають ходити з бетлейкою
зазвичай з шести років [28, с. 8]. У телефонній розмові з грудня 2012
року мати Івана та Ярослава Єдинів, Леся Єдин, зауважила, що не впевнена, чи її старший син, Іван, на Різдво 2013 року ще піде з бетлейкою,
“бо Іван вже виріс [тобто, у 2013 йому буде 15 років. – А. В.], не хоче
йти..., каже, вже великий, вже не пасує йому” [31, c. 4]. Отож, як і у
сливницькій бетлейковій традиції, віковий ценз вертепників регламентований і становить приблизно від 6–7 до 15 років. Гурт вертепників,
як і у Сливниці, складається з трьох хлопців. Двоє, які творять вертепний “хор” і під час вистави підтримують скриньку, теж вбрані “поукраїнському”: у вишиті сорочки і червоні шаровари, у руках тримають короткі металеві мечі1. Третій, що одягнутий “так, як ходят” (“той,
шо не зібраний”) [28, с. 8], тобто у буденному одязі, носить саму
скриньку. Він, зазвичай, має бути трішки старшим чи, принаймні кремезнішим, “би мош було нести її (скриньку)”. Він же водить ляльками
під час вистави й озвучує своїми голосом деякі сцени (спеціального
терміна на його позначення у Великій Сушиці теж не знають). За показ
вистави хлопців сьогодні винагороджують переважно грошима, натомість “колись [себто наприкінці 1980-х – на початку 1990-х років], –
згадує Леся Єдин, – давали гостинці... Давали, хто як дасть, як колись
було: цукерки, горіхи. Хто шо міг, то давав, [давали] яблука. А зараз
дають гроші в основному” [30, c. 4]. Заробленим вертепники діляться
порівну: “Всю суму [ділять] на троє” [30, c. 4].
Текст вертепної драми сьогоднішні вертепники успадкували від
своїх родичів (по родині Сасів). Своїх двох синів Івана й Ярослава
1

Два вертепники-“хористи”, які під час вистави стоять по обидва боки
сливницької та великосушицької бетлейок, – цікава деталь просторового облаштування вертепної скриньки для показу вистави (на жаль, в описах вистав
на це мало звертали уваги). Мечі у руках великосушицьких “хористів” можуть натякати на мотив сторожі Христової шопки. Цінну паралель знаходимо
у томашівській шопці Антіна Смерди: тут також з товариства, яке “працювало” коло шопки, двоє стояли з обох боків скриньки, були святочно одягнуті
по-військовому (у картонних шапках, зі стрічками через плече і манжетами),
мали збоку по дерев’яній шаблюці і вдавали, нібито тримали шопку на ланцюгах (паперових) [14, c. 46–47].
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Єдинів та їхнього приятеля Андрія Мазура бетлейки навчила Леся
Єдин1. Як уже було згадано вище, на початку 1990-х років з бетлейкою
ходив Іван Сас – брат Л. Єдин і вуйко Івана й Ярослава Єдинів. За
спогадами Л. Єдин, цей текст свого часу з пам’яті списала для онуків
її бабуся Іванна Дуник2 (1933–2005) – бачимо, отже, родинну тяглість
традиції щонайменше у трьох поколіннях. Попри зазначену (і цілком
ймовірну) наявність писемної фіксації у процесі передачі тексту аналізований його варіант у нашому записі має виразні ознаки усного традиційного побутування (себто він був списаний на папір “на слух” з
пам’яті, і у такому вигляді його потім знову вчили “на пам’ять”, без
якихось спеціальних професійно мистецьких редагувань).
Вертепна скринька. Скринька аналізованої великосушицької бетлейки, як розповів Зиновій Сас, була виготовлена десь наприкінці
1980-х років у Старяві. Він власне замовив її для своїх синів у людей,
які знались на цьому: “Р-1).: Та це там в нас селі робили люди таке, я
від них взяв той макет, і вони зробили. Своїм дітям зробив” [25, с. 4].
Скринька одноярусна (фото 54), її загальні розміри: висота – 105 см,
довжина – 77 см і ширина (глибина) – 16 см. Бокові і нижня стінки
скриньки виготовлені з дерев’яних дощечок товщиною до 2 см, задня
стінка – з цільного листа фанери. Передньої стінки великосушицька
скринька не має.
З боків і ззаду скринька не фарбована і нічим не оздоблена. Її внутрішні стінки, себто задня і бокові стінки сцени, горизонтальні дашки
ґаночків обклеєні срібною фольгою на твердій паперовій основі. Спереду по контуру – по торцях бокових стінок, стелі і даху, ґаночків і рампи – скринька обведена блискучою гірляндою темнорожевого кольору.
Дах скриньки аркоподібний, виконаний з фанери, яка виходить поза лінію бокових стінок скриньки, творячи з обох боків невеликі піддашки. В оздобленні даху теж бачимо тенденцію до наподоблення солом’яної стріхи: поверхня даху старанно обклеєна китичками стиглого
вівса. Це оздоблення з’явилося вже в часі недавнього поновлення
скриньки (виконала його Леся Єдин). Фронтони даху оббиті фанерою.
Передній фронтон обклеєно білим папером, по середині наклеєно
образочок “Ангел-хоронитель”, по обидва боки від якого кольоровими
фломастерами стилізованими під кириличний шрифт літерами виведено напис “Христос рождається”.
1

Леся Єдин (дівоче прізвище – Сас) – 1977 року народження, народилася
у селі Старява, зараз проживає в селі Велика Сушиця; донька Зиновія Саса.
2
Іванна Дуник – 1933–2005, проживала в селі Старява, українка, батьки
родом з Польщі (мати похована у Польщі, батько – у Старяві), грамотна, працювала у колгоспі.
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Сцена великосушицької бетлейки відрізняється від сливницької
двома важливимим деталями. Найперше, її простір по обох боках обмежений двома ґаночками, які приховують від глядача момент появи
ляльки на сцені через отвір у підлозі. Ці ґаночки побудовані у вигляді
невеликої стінки на передньому краю сцени (приблизно шириною
15 см і висотою 23 см) з горизонтальним дашком (на усю глибину сцени). Тому сценічний простір бетлейки є суттєво вужчим за довжину
скриньки і становить приблизно 45 см. Передня стінка ґаночків оздоблена тонкою строкатою тканиною. Друга важлива деталь великосушицької скриньки – невисока простенька балюстрада (висотою 6,5 см, з
чотирьох чотиригранних балясин, з’єднаних горизонтальною балкою,
пофарбована набіло), яка відділяє сцену від глядачів1. Увесь внутрішній
простір сцени – її задня і бокові стінки, як уже було зазначено, оздоблені срібною фольгою на твердій паперовій основі; задню стінку прикрашено також релігійними “образочками” різноманітної тематики та
жовтими паперовими зірочками (з 11 зображень маємо лише три на
тему Різдва, решта відтворюють теми Богоявлення, Благовіщення, є
також образочки Святої родини, Богородиці Одигітрії та інші). Тут же,
на задній стінці на висоті приблизно 12 см від підлоги сцени вирізано
оглядове вічко (у вигляді стилізованого серця) для ляльковода. У дерев’яній підлозі сцени зроблено поздовжній проріз для руху ляльок, він
нічим додатково не захований від ока глядача. В обох кутах сцени проріз переходить у більші прямокутної форми отвори для виводу ляльок
на сцену. Як уже було зазначено, ці отвори закриті від глядачів невеликими ґаночками, які приховували сам технічний момент появи і зникнення ляльки на сцені. Підлога сцени, зокрема та її частина (між прорізом і задньою стінкою), яку міг бачити глядач, пофарбована у білий
колір. Скринька оснащена полотняною шторкою з тієї ж тонкої строкатої тканини, якою оздоблено ґаночки сцени. Шторка досить коротка
(висотою не більше 16 см), тому своє пряме призначення – ховати ляльковода від глядачів – виконує лише частково, будучи більше декоративною. Зливаючись з тканинним оздобленням передніх стінок ґаночків, вона надає скриньці архітектурно викінчений образ.
Скринька великосушицької бетлейки має коротенькі незнімні Л-подібні ніжки, прибиті внизу до її бокових стінок і призначені лише для
її вертикального розташування. Для показу вистави вертепники змушені просити у господарів оселі два стільці чи табурети. Поставивши
на них скриньку (так, щоб її ніжки стояли на краях розсунутих убік
стільців), отримують належну висоту її розташування, необхідну для
1

Цей важливий елемент творення сценічного простору особливо вишукано виконано у скриньках сокиринського вертепу [17, c. 11–12, табл. 1, 2].
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праці ляльковода, який водить ляльками навпочіпки чи навколішки. У
такому положенні, щоправда, згадана полотняна шторка лише почасти
приховує ляльковода: глядачі зокрема бачать, як він стоїть навколішки
за скринькою, маніпулює розкладеними на підлозі біля ніг ляльками.
Для транспортування скринька має ззаду дві спеціальні полотняні
шлейки, прикріплені верхніми кінцями у торець посередині верхньої
стінки, нижніми – внизу до бокових стінок скриньки. За допомогою
цих шлейок скриньку може переносити один з вертепників (а саме
ляльковод), несучи її, як шкільний ранець, на двох плечах. Хтось із
“хористів” несе сумку з ляльками. Так переходять від хати до хати.
Вертепні ляльки. У великосушицькій бетлейці виступає 23 ляльки
стержневого типу (всього виявлено 24 ляльки, одна вилучена з гри):
Ангел, два Опівно́чі, Маска́лик, Куций Ве́нґіль, два Змоло́цьки, Жид і
Жидівка, Ірод, Сотник, Смерть, Маскіни́ця, Чорт, три Царі, три Пастухи, два Козаченьки, Дідушо́к і Я́ник (якому загубили його Козу, тому
він тепер не виступає на сцені). Усі ляльки, за винятком двох Козаченьків, виготовлено однаково й подібно до сливницьких: з дерев’яних циліндрів, діаметром приблизно 3,5 см і довжиною 30 см. Висота тіла
ляльки становить 18 см, решта – 12 см припадає на держак [31, c. 4]. У
верхній частині циліндра вистругано голову: як і в сливницьких ляльках, виразно виконане підборіддя, щоправда, не так характеристично.
Але у великосушицьких ляльок бачимо також прикметно вирізані інші
елементи обличчя ляльки: у зоні рота та щік і аж до брів циліндр дещо
зістругано, так що ніс і лінії брів стають виразно об’ємними. Рот виконано у вигляді горизонтальної зарубки. Очі наподоблені голівками залізних цвяшків, мають об’ємну форму, а посаджені дуже близько на
переніссі, надають погляду особливої виразності. Такий тип обличчя
мають усі ляльки, за винятком уже згаданих Козаченьків, але при цьому кожна вирізняється ще й своїми “індивідуальними” рисами. Обличчя
ляльок (за винятком Чорта) загалом не фарбовані, лише рот замальовано яскраво-червоною фарбою; чорною фарбою лялькам намальовано
вуса, бороду, бакенбарди, волосся на потилиці, підведено брови. Інших
частин тіла (тулуба, ніг) на циліндрі не різьблено зовсім. Під “ногами”
ляльки циліндр зістругано на держак (майже вдвічі тонший за “тулуб”
ляльки). Руки наподоблені переважно струганими дерев’яними патичками, також смужками грубого полотна, зшитими трубочкою у формі
рукава, або ж їх зовсім немає (кистей рук ляльки не мають взагалі).
Ляльки вбрані (властиво найчастіше просто обмотані чи загорнуті) в
одяг, комбінований з клаптиків різної тканини, шкірозамінника, штучного хутра та іншого матеріалу і закріплений до тулуба цвяшками. Зі
спогадів Лесі Єдин дізнаємося лише, що ляльки виготовив двоюрідний брат її бабусі Іванни Дуник, а “одягнула” їх сама бабуся [31, c. 4].
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Ангел (фото 56) – намальовані чорні брови і бакенбарди; довге золотисте волосся з полімерної нитки. На голові корона з тонкої бляхи
золотого кольору, вирізана вгорі зубчиками. Невеликі крила з тонкої
бляхи срібного кольору теж вирізані на краях зубчиками. Одягнутий у
довгий до “ніг” одяг з тонкої білої тканини. Руки зі струганих патичків, прибиті цвяшками до “тулуба”, огорнуті тією ж білою тканиною.
Два Опівно́чі (фото 57, 58) – дві однаково виконані й одягнуті ляльки; намальовані чорні вуса, брови і бакенбарди. На голові шапка з вельветової тканини фіолетового кольору. Одяг довгий до “ніг”, зі строкатої тканини (кольорової фактури “зебра”); з червоної цупкої стрічки
виконано оздоблення одягу: вертикальну манжету на свою довжину
одягу, а також комір і пояс; на “шиї” прямокутна нашивка з голубої
тканини (що нагадує галстук “метелик”). Початково два “Опівночі” напевно мали руки, про що свідчить збережена лише в однієї ляльки права рука, виконана з тканини світло-рожевого кольору.
Маска́лик (фото 59) – намальовані чорні вуса, густі брови і волосся
на потилиці; червоним олівцем знизу підведено очі і замальовано кінчик носа. На голові висока шапка-кучма з вовняної тканини коричневого кольору (зі солдатської шинелі), ззаду на шапочці пришито червону китичку. З тієї ж шерстяної тканини виконано також довгий одяг
ляльки – “шинель”; поверх “шинелі” Маска́лик оперезаний портупеєю
(з двох плечових і поясного ременів) з чорного шкірозамінника, защепнутою жовтою “бляхою”. На грудях з лівого боку пришито “медаль” –
малий металевий ґудзик з радянської солдатської форми. Ззаду на плечах висить “карабін”, виструганий з тоненької дощечки і прибитий до
плечей цвяшком. Руки виконані зі струганих патичків, обшитих шинельною тканиною.
Куций Ве́нґіль (фото 60) – намальовані короткі чорні вуса, густі брови і бакенбарди. На голові велика чорна кошлата шапка зі штучного
хутра. Одяг довгий до “ніг”, з вельветової тканини фіолетового кольору (що й шапки у двох Опівно́чі). Руки зі струганих патичків, обшитих
тією ж вельветовою тканиною. “У руках” маленька фігурна пластикова баночка з вушком для “олійок”, пришита ниткою до грудей.
Два Змоло́цьки (фото 61, 62) – дві подібно виготовлені й одягнуті
ляльки; намальовані чорні вуса (в одного короткі, в другого довгі), густі брови, бакенбарди і волосся на потилиці. На голові велика з темносиньої грубої тканини шапка, зшита так, що має наче два роги, спереду
і ззаду; прикріплена на голові цвяшками. Одяг довгий, з кольорової
тканини (в обох різного візерунку), поверх нього наче куртки з чорного блискучого шкірозамінника. Руки в ляльок виготовлені зі струганих
патичків, обшиті поверх цим же шкірозамінником і зведені докупи
(збиті цвяшком), щоб тримати “ціп”. Ціпи дуже приблизно наподоблені металевими шпильками, рухомо прикріпленими на дротиках знизу
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до зведених рук. Коли Змоло́цьки на сцені похитуються – “молотять”,
шпильки-ціпи погойдуються.
Жид (фото 63) – намальовані довгі чорні вуса із закрученими догори кінчиками, густі брови і бакенбарди. На голові велика чорна кошлата
шапка зі штучного хутра. Одяг довгий до “ніг”, з темно-синьої грубої
тканини (як шапки у Змоло́цьків). Руки зі струганих патичків, обшиті
поверх тією ж тканиною, що й одяг; пришиті до тіла нитками.
Су́рця (Ха́йка, Жидівка) (фото 64) – намальовані чорні брови і чорні “прищі” по обличчю. На голові яскраво-рожева хустка. Одягнута у
фіолетову “блузку” з кольоровими квітами та жовту “спідницю” з трикотажної тканини. Руки з тієї ж тканини, що й блуза, зшиті трубочкою
і прибиті до тулуба цвяшками.
Ірод (фото 65) – намальовані чорні брови, вуса і волосся на потилиці. На голові висока корона з тонкої бляхи золотого кольору, вирізана вгорі зубчиками і закріплена на голові цвяшками; спереду поверх
корони невеликий металевий хрестик, фарбований у голубий колір. На
відміну від сливницького, у великосушицького Ірода голову зроблено
невіддільною від тулуба. Одяг ляльки довгий до “ніг”, з жовтої трикотажної тканини (як спідниця у Сурці). Поверх одягу накидка з червоної тканини, обшита по краях голубою стрічкою. З-під накидки видно
праву руку, вона виготовлена зі струганого патичка, обшитого світлорожевою тканиною, і прикріплена до тіла у піднятому положенні. У цій
піднятій руці Ірод тримає невелику дерев’яну булаву, обклеєну тонкою
срібною фольгою і зафіксовану у руці дротиком. Лівої руки лялька немає.
Сотник (фото 66) – намальовані чорні вуса, із виразно закрученими догори кінчиками, і волосся, яке “виглядає” на чолі з-під “шолома”.
На голові срібною фарбою вимальовано подобу грецького військового
шолома, верх якого, мабуть, був ще й увінчаний гребенем, вирізаним
безпосередньо на голові (зараз від нього залишився лише невеликий
фрагмент). Шолом “підтримує” шлейка зі смужки жовтої бляхи, що проходить під підборіддям. Одяг довгий до “ніг”, з темно-синьої грубої
тканини. Поверх одягу Сотник оперезаний ременями на зразок портупеї: одним поясним ременем і подобою перехрещених плечових ременів, виготовлених з дюралюмінієвої бляхи. З цієї ж бляхи вирізано
прямокутний щит, який прибито цвяшками безпосередньо до тулуба
ляльки. Сотник має лише одну – праву руку зі струганого патичка й
обшиту тією ж тканиною, що й одяг. У руці тримає короткий меч з дюралюмінієвої бляхи.
Смерть (фото 67) – намальовані густі чорні брови. Одягнута в усе
біле: біла хустка і довгий білий одяг з тонкої тканини. Рук лялька не
має. З правого боку до тулуба цвяшком прибито “косу” – Г-подібно вигнуту смужку жовтої латунної бляхи.
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Маскіни́ця (Маскали́ґа) (фото 68) – намальовані густі чорні брови і
вуса (!). Тим самим яскраво-червоним кольором, що й губи, підведено
знизу очі й намальовано ніздрі на носі. Голову пов’язано чорною бавовняною хусткою з великим червоними квітами й зеленими листками.
Одяг довгий до “ніг”, з рожевої тканини. Лялька має лише праву руку
зі струганого патичка, обшитого строкатою тканиною (кольору “зебри”,
як одяг двох Опівночих). До тулуба ляльки жовтим мідним дротом
прив’язано “масничку” у вигляді невеликого дерев’яного циліндра. Середина верхньої частини циліндра десь на половину його довжини
порожниста, її видовбано на діаметр товкача (приблизно 2/3 діаметра
циліндра). У нижній частині циліндра по його осі висвердлено отвір,
крізь який знизу пропхано міцний стальний дріт. На верхній кінець
дроту насаджено товкач (довжиною майже у половину циліндра) так,
щоб він міг заходити у циліндр і рухатися у ньому вгору-вниз, як у
справжній ступці. Вивівши ляльку на сцену, ляльковод наподоблює
збивання масла, урухомлюючи товкачик маснички за допомогою згаданого дроту, нижній кінець якого, зігнутий кільцем, у сценічному положенні ляльки знаходиться під підлогою сцени. Рухаючи товкачиком,
ляльковод ще й видає характерні для процесу збивання звуки (на зразок плямкання). При уважному розгляді помітно, що масничка принаймні з однієї сторони розкололася по усій своїй довжині, тому на ній
трішки вище від середини по окружності вирізали заглибину, в яку
уклали три мотки мідного дроту і ним міцно стягнули циліндр.
Чорт (фото 69) – обличчя цілком замальоване чорною фарбою, лише зарубка рота підведена яскраво-червоним кольором. На голові два
загнуті назад (як у барана) роги з металевого дроту, зверху обмотані
тонкою срібною фольгою. Одяг довгий, з чорної тонкої тканини. Руки
виготовлені зі струганих патичків, прибиті до тулуба цвяшками і
пофарбовані начорно. Хвіст довгий, закручений догори, зроблений з
товстого алюмінієвого дроту (закріплений у висвердленому в тулубі
отворі). Чорт підперезаний поясом з такого ж алюмінієвого дроту; дріт
скручено спереду спірально у чотири витки і залишено два довші кінці, які наподоблюють рогач. До цього “рогача” прилаштовано маленький латунний дзвоник (мабуть, рибальський, але досить голосний).
Три Царі (фото 70, 71, 72) – три подібно виготовлені й одягнуті
ляльки; усі троє мають намальовані чорні густі брови, вуса і волосся
на потилиці. На голові високі корони з тонкої бляхи, вирізані вгорі
зубчиками і закріплені на голові цвяшками; спереду поверх кожної корони невеликий металевий хрестик, початково, мабуть, фарбований у
голубий колір. У третього Царя1 корона золотого кольору, в інших –
1

Тут так нумеруємо умовно, за порядком, в якому Царі вийшли на сцену.

328

срібного. Усі вбрані в довгий одяг і накидки: у першого Царя одяг з тканини фіолетового кольору з кольоровими квітами (як блуза в Хайки) і
голуба накидка; у другого Царя одяг з червоної трикотажної тканини і
жовта накидка; у третього Царя одяг з блискучої голубої трикотажної
тканини і червона накидка. Усі три ляльки рук не мають. Ляльковод
виводить трьох Царів на сцену одночасно й синхронно виконує ними
потрібні рухи, тримаючи двох Царів в одній руці, а третього в іншій (у
баченій виставі він лівою рукою оперував першим і другим Царем, вони вийшли на сцену першими, а правою – третім). Дуже вправно виконано момент виходу Царів зі сцени: початково повернуті до глядачів
лицем, вони одночасно повертаються ліворуч і покидають сцену.
Три Пастухи (фото 73, 74, 75) – три подібно виготовлені однак дещо
відмінно одягнуті ляльки; усі троє мають намальовані чорні брови і закручені вгору вуса; у першого і третього1 ще намальовано бакенбарди.
Довкола голови мають сплетену з соломи косичку, поверх перев’язану
вузькою червоною тканинною стрічкою; і стрічка, і солом’яна косичка
прикріплені до голови кількома цвяшками. Таке оздоблення голови
наподоблює пастуший бриль. Перший і третій пастухи вбрані у кошлатий довгий одяг зі штучного чорного хутра, другий – у довгий сірий
одяг з трикотажного полотна (мабуть, фрагмент рукава трикотажного
одягу з манжетом), обведений зверху кілька разів блискучою вузькою
полімерною стрічкою червоного кольору. Усі три ляльки без рук. Другий і третій пастухи мають високі пастуші палиці із загнутим у формі
гачка верхнім кінцем, виготовлені з грубого алюмінієвого дроту; палиці прикріплені до тулуба ляльки під одягом і додатково зафіксовані на
голові: у другого Пастуха згаданою тканинною стрічкою “бриля”, а у
третього палиця пропущена ще й попід солом’яну косичку. Початково
палиці були пофарбовані у чорний колір. Ляльковод оперує ляльками
трьох Пастухів на сцені у той самий спосіб, що й трьома Царями.
Два Козаченьки (на конях) – ці дві ляльки цілком відмінні за способом і манерою виконання від інших ляльок великосушицької бетлейки.
Це повнооб’ємні композиційні дерев’яні фігури – вершник на коні – з
детально вирізьбленими основними елементами тіл людини і коня;
розмальовані кольоровими, мабуть олійними, фарбами (фарба почасти
вилущилася); без жодного тканинного оздоблення (за винятком шапки
першого Козаченька). Для використання на сцені бетлейки фігури
закріплені на дерев’яних держаках, які у верхній частині мають розширену основу, до якої фігуру (у місці “стремен”) прилаштовано за
допомогою залізних скоб з обох боків; помітно, що фігури і держаки
1

Тут нумерація теж умовна – за тим порядком, в якому Пастухи з’явилися
на сцені.
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суттєво відрізняються стилем виконання. Під час вистави впало у вічі,
що фігура першого Козаченька не вельми зручно проходить в отвір у
підлозі сцени (вивівши Козаченьків разом на сцену через лівий від глядачів отвір, ляльковод хотів забрати їх зі сцени різними шляхами, однак
перший Козаченько не помістився у правий отвір і був “змушений” через усю сцену повертатися у лівий).
Перший Козаченько (фото 77) – загальна висота ляльки 27 см (висота фігури вершника на коні – 20 см) – більший; їде на коні “сірої
масті”. Обличчя пофарбоване у світло-коричневий колір, фарбами намальовані чорне волосся, опущені донизу короткі чорні вуса, чорні
очі, червоний рот. На голові висока шапка з чорної трикотажної тканини з червоною китичкою (“шликом”). На Козаченькові “козацький”
одяг: мальовані чорна сорочка, червоні шаровари і чорні чоботи. Руки,
якими він тримає різьблені віжки, пофарбовані у той же колір, що й
обличчя. Кінь “сірої масті”, пофарбований у срібний колір; гриву зроблено зі смужки світлого хутра, хвоста немає.
Другий Козаченько (фото 78) – загальна висота ляльки 24,8 см (висота фігури вершника на коні – 14 см) – значно менший; їде на “гнідому”
конику. Обличчя теж пофарбоване у світло-коричневий колір; чорною
фарбою намальовано волосся, очі і круглу бороду (!); рот червоний.
Цей Козаченько одягнутий у мальовані червону сорочку, срібного
кольору штани і коричневі чоботи. Руками, пофарбованими у світлокоричневий колір, тримає різьблені віжки. Кінь “гнідий”, пофарбований у коричневий колір, темнішим відтінком підведені копита передніх
ніг, задні ноги дещо коротші, мабуть, відламані; гриви і хвоста немає.
Дідушо́к (фото 76) – намальовані різко заламані вгору чорні вуса,
невелика борідка, густі брови і бакенбарди; чорним кольором зафарбовано ніс. На голові велика кошлата шапка з чорного штучного хутра.
Одяг довгий, з натурального хутра. Окремо рук немає, вони скомбіновані з мішечком, яким Дідушок жебрає гроші наприкінці вистави: з
міцного стального дроту вигнуто ∩-подібну дужку на ширину тулуба
ляльки, кінці дужки загнуто у формі вушок, через які за допомогою
цвяшків дужка рухомо прикріплена до ляльки з обох боків тулуба на
рівні грудей. До цієї дужки пришито досить довгий мішечок з цупкої
темно-синьої тканини. За допомогою міцного стального дроту, що проходить від держака ляльки попід її одягом до одного з плечей дужки, з
яким рухомо з’єднаний, ляльковод має змогу рухати мішечком вверхвниз – потрясати, наслідуючи жебрання.
Я́ник (фото 79) – намальовані короткі чорні вуса, брови і волосся
на потилиці. На голові велика з темно-синьої грубої тканини шапка з
рогатим верхом (як у Змолоцьків), прикріплена на голові цвяшками.
Одяг довгий, з цієї ж темно-синьої тканини, що й шапка; внизу видно
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тонку смужку білої із синіми лініями тканини. На шиї червоний “бант”.
У ляльки лише одна, права, рука зі струганого патичка, обшита тією
самою тканиною, що й одяг. Як уже було зазначено, Я́ник тепер не бере участі у виставі, оскільки було втрачено ляльку Кози, з якою він виступав1.
Форма вертепної драми. За способом сценічного втілення драми
великосушицьку бетлейку, як і сливницьку, також зараховуємо до мімодрами, хоча тут трішки більше половини сцен (10 з 18-ти) є власне
пантомімічними: ляльки у них нічого “не промовляють”, а виконують
свої ролі під спів хору і саме зі змісту співаного глядач пізнає зміст
сцени. Однак така суттєва зміна кількісного показника сцен за способом їх сценічної реалізації відбулася не за рахунок скорочення пантомімічних сцен (у великосушицькій бетлейці ми маємо навіть більше
сюжетів, втілених пантомімічно, ніж у сливницькій), але завдяки збільшенню, а радше детальнішому розгортанню (аж у п’яти сценах) сюжету про царя Ірода, зокрема мотивами пошуку і наміру убити новонародженого Ісуса, змагання зі Смертю (відомих з так званого “Herodesspiel’ю”). Тобто, як і у сливницькій бетлейці, лялькова вистава загалом
мімічна, а діалог бачимо у розгортанні тих самих двох сюжетів: про
суперечку Чарівниці-Маскіни́ці з Чортом та про Царя Ірода. Але якщо
діалоги-суперечки Чарівниці-Маскіни́ці з Чортом в обох бетлейках подібні за змістом і формою, то сюжет про Царя Ірода у великосушицькій
бетлейці реалізовано цілком відмінно і значно складніше: маємо систему з трьох персонажів (Ірод, Сотник, Смерть), чимало сценічної дії й
розлогі віршовані репліки діалогів, які ведуть поміж собою герої, кожного з яких ляльковод намагається увиразнити індивідуальною манерою мовлення. Завершують виставу віншування Дідушка́ й Ангела.
Обов’язковим пластичним елементом сценічної гри ляльок як у мімічних, так і в діалогічних сценах є своєрідне підстрибування і голосне
постукування об підлогу сцени: Ангел, два Опівно́чі, Маска́лик, Куций
Ве́нґіль, Жид і Су́рця, три Царі, два Козаченьки на конях виразно підстрибують у такт мелодії. Два Змоло́цьки, наподоблюючи процес молотіння збіжжя, похитуються один до одного, а три Пастухи цільною
групою похитуються з боку на бік теж у такт мелодії. Підстрибують
також і персонажі діалогічних сцен, для яких це важливий додатковий
елемент сценічної ідентифікації, вказівка на того, хто саме промовляє:
так чинять Ірод, Сотник, Чорт; за винятком Смерті, яскраво увиразненої протяжним подібним до жіночого голосом, та Маскіни́ці, яка промовляє навіть грубшим, ніж у Чорта, голосом.
1

“Р-4).: А його [Яника] не було, бо там Коза мала бути до нього, а Козу
загубили. Не загубили, ше як ходили о ті наші, забрали їм в вертеп. Смерть,
Чорт і той Жид... Забрали та й всьо. І вони юж її не використовують” [28, с. 13].
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Зміст вертепної драми. Змісту великосушицької бетлейки вповні
стосуються усі ті зауваги, висловлені вище про бетлейку сливницьку,
зокрема про, з одного боку, генетичний зв’язок з польською шопкою і
пасторалковою традицією, а з іншого, про інтегрованість в обрядовий і
художній світ української вертепної і колядкової традицій. Спостерігаємо тут також відсутність поділу на “релігійну” та “світську” частини.
В загальних рисах перегукуються і сюжети обох лялькових вистав.
Зміст сцен великосушицької бетлейки:
Сцена 1. Ангел звіщає пастухам про народження Спасителя.
Сцена 2. Два Опівно́чі [пастухів будить дивне світло з небес].
Сцена 3. Маска́лику-заказа́лику наказано іти до шопки.
Сцена 4. Куций Ве́нґіль приходить до шопки принести дари Спасителеві.
Сцена 5. Два Змоло́цьки молотять.
Сцена 6. Жид [не визнає Христа], танцює з Су́рцею.
Сцена 7. Вихід царя Ірода.
Сцена 8. Цар Ірод віддає наказ Сотникові убити маленького Ісуса.
Сцена 9. Цар Ірод віддає наказ Сотникові [убити всіх дітей віком
до двох років].
Сцена 10. Сотник картає царя Ірода за вбивство дітей, закликає на
нього Смерть.
Сцена 11. Цар Ірод намагається відкупитися від Смерті. Смерть
стинає Іроду голову.
Сцена 12. Маскіни́ця збиває масло.
Сцена 13. Маскіни́ця сперечається з Чортом. Чорт виганяє Маскіни́цю з бетлейки.
Сцена 14. Три Царі йдуть у Вифлеєм.
Сцена 15. Три Пастухи відвідують Боже Дитятко.
Сцена 16. Два Козаченьки їдуть у Вифлеєм.
Сцена 17. Дідушо́к жебрає, віншує, збирає гроші за виставу.
Сцена 18. Ангел і “хористи” віншують.
У змісті великосушицької бетлейки теж добачаємо явне домінування біблійних за походженням сюжетів, оброблених у дусі української
та польської колядкової традиції XVII–XVIII століть з її виразною тенденцією до репрезентації різних суспільних верств і народів. Це зокрема сюжет про поклоніння новонародженому Богові, представлений у
двох версіях: поклоніння пастухів (так званий Hirtenspiel, сцени 1, 2, 15)
та поклоніння репрезентантів різних суспільних верств і національностей (сцени 3, 4, 6, 16); більш розгорнутий порівняно зі сливницькою
бетлейкою сюжет про царя Ірода (Herodesspiel, сцени 7–11) і цілком відсутній у сливницькій бетлейці, а тут поданий хіба лише одним моментом
сюжет про поклоніння трьох східних царів (Dreikönigsspiel, сцена 14).
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Пастуший сюжет у великосушицькій бетлейці оброблено значно
ширше, ніж у сливницькій, більшою кількістю і різнорідністю матеріалу. Змістово й функціонально однакова в обох бетлейках початкова
сцена – Ангел звіщає пастухам про народження Спасителя – у великосушицькій бетлейці виконана за допомогою іншого тексту – коляди
“Ангел пастирям мовив...”, відомої в українській [13, c. 6–8] та польській колядкових традиціях. Зважаючи на цікаві спроби “перекладу” та
явні перекручення тексту через нерозуміння мови, стає зрозуміло, що
в основі сцени лежить таки польська коляда, поглянувши на яку, можемо відновити її попсований останній рядок з бетлейки:
“Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się nam narodził,
W Betleem nie bardzo podłem mieście,
Narodził się w ubóstwie
Pan stworzenia wszelkiego...” [44, s. 7].
Порівняймо відповідний бетлейковий текст:
“Ангел пастерям мовив,
Христос нам ся народив.
Народився в Вефлеємі,
Не є то в кепськім (?) місті,
Пастоже (?) роду твого”.
Пастушим за своїм походженням є також зміст другої сцени – Ангел
будить пастухів, хоч зі самої коляди, яку виконує хор під час сцени,
збагнути цей зміст вельми складно.
“А одного опівночі,
Коли заснуть темні ночі,
Не знаю, не знаю, що мині ся снило,
Чи коло мене сонце світило?”
Незрозумілий він і виконавцям та слухачам великосушицької бетлейки, які зокрема не могли пояснити значення назви персонажів сцени
“Два Опівно́чі”: “З-2).: А що то означає, «Опівночі»? То якась колядка
була, чи що? Р-4).: Нє, ну то чось так назвали – «Два Опівночі», напевно...” [28, с. 13]. Насправді ж маємо ситуацію, подібну до появи назви
сливницького персонажа Фра́нека Убажа́нека. Наслідком побутування
бетлейки в українському середовищі, позбавленому тісного контакту з
середовищем польським, тобто вже, мабуть, в умовах післявоєнної Галичини, забувся загальний зміст тієї польської коляди, першу строфу
якої виконують у другій сцені – “Dnia jednego o północy...”: зморені
працею пастухи заснули у своїй халабуді, аж раптом їх розбуджує
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яскраве світло й ангельські голоси, пастухи налякані, ангел велить їм
іти у Вифлеєм привітати Збавителя світу. Поза цим змістом коляди її
перша строфа для людини, яка не володіє традицією, є справді дещо
незрозумілою (там зокрема не названо суб’єкта дії):
“Dnia jednego o północy,
Gdym zasnął w ciężkiej niemocy,
Nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło,
Że koło mej budy słońce świeciło...” [44, s. 24].
Дальшому затемненню незрозумілої колядкової строфи суттєво
сприяв чинник усного побутування польського тексту в україномовному, ще й дитячому середовищі, яке сприймало текст бетлейки на слух.
Одночасно з цими процесами мусило відбутися і руйнування зв’язку
між сценою та її лялькою (ляльками?): незрозумілий текст більше не
міг “тримати” біля себе дійових осіб, якими початково однозначно
були пастухи. А остаточного вигляду (який ми можемо спостерігати
зараз) тексту й контексту другої сцени надав чинник типізації бетлейкових сцен: адже тексти майже всіх сцен вже з перших слів (співаних
чи мовлених) називають персонажа, який з’являється перед глядачами.
У тексті другої сцени великого конкурсу слів на ім’я персонажа, мабуть, не було, і вибір упав на прислівник “опівночі” (інші слова ще
менше надавалися на таку роль), а зміст сцени затемнився остаточно.
Так і дійшло до появи окремого персонажа з кумедним ім’я “Опівночі”
та цілком незрозумілою функцією. Дублювання персонажа – у бетлейці виступають два “Опівночі” – хоч і “суперечить” змісту сцени (“А
одного опівночі...”), могло відбутися наслідком характерної для лялькової вертепної традиції тенденції групувати дійові особи по парі.
Опосередковано такі наші здогади підтверджує ще одна пастуша
сцена великосушицької бетлейки (сцена 15), яку умовно можемо назвати – три Пастухи відвідують Боже Дитятко. Що це пастухи, ми
довідуємося з контексту (так їх впевнено називають виконавці) і з самої дуже виразної зовнішності ляльок (з пастушими гакоподібними
палицями, у солом’яних брилях тощо). Сцена оброблена українським
пісенним матеріалом – пастухи “ідуть у Вифлеєм” під спів завершальної строфи відомої коляди “Во Вифлеємі нині новина”. Фактично ця
сцена у великосушицькій бетлейці є українським дубляжем сценки про
двох Опівночих і, мабуть, мусила з’явитися дещо пізніше у зв’язку з
остаточним затемнення її змісту: Опівночих перестали ідентифікувати
як пастухів, а тому виникла потреба ввести нову сценку з цими обов’язковими персонажами лялькової різдвяної гри. Примітне також розташування цієї пастушої сцени, вона йде дещо нелогічно з погляду
змісту вертепної драми після сцен з Іродом та поклоніння трьох Царів,
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але в одному блоці зі сценами, обробленими мовно чистим українським
фольклорним матеріалом (сцени 14, 16), що є ще одним свідченням її
ймовірно пізнішої появи у тексті бетлейки.
Хіба однією згадкою – словами з коляди “Бог предвічний”: “Триє
царі, де ви йдети? / Ми йдемо в Вифлеєм...” (14 сцена) представлено у
сливницькій бетлейці поширений у західноєвропейській релігійній
драмі сюжет про поклоніння трьох царів (так званий Officium trium
magorem або з німецької Dreikönigsspiel). Розташування цієї сцени, як і
попередньої про трьох пастухів, цілком довільне з погляду загальної
композиції драми (вона змістово зовсім не пов’язана, наприклад, зі
сценами про царя Ірода).
Сюжет про поклоніння представників різних суспільних верств і
народів новонародженому Господеві у великосушицькій бетлейці загалом реалізований за допомогою тих же змістових та поетикальних
засобів, що й у сливницькій (сцени 3, 4, 6, 16). Деякі композиційні
відмінності (порядок розташування сцен) можна і не брати до уваги,
зважаючи на те, що саме середовище сприймає ці сцени як цілком
інтермедійні і не в’яже в якусь одну сюжетну цілість. Отож, знову зустрічаємо тут Куцого Ве́нґіля “з дубильками, з угильками” (сцена 4) і
Маска́лика-заказа́лика (сцена 3), знаних з польської пасторалки “Do
nóg Twoich się zbliżamy” [44, s. 20–21]. Щоправда, Ве́нґіль уже цілковито “розгубив” свій первісний лікувальний крам, з яким прямував до
шопки (олійки і краплі), й несе лише “дубильки й угильки”, а Маска́лик здобув нове означення до свого імені – “заказалик”, очевидно хибно трансформоване з особливостей його регламентованого наказами
військового життя “Moskalowi gdy znać dano, nakazano...” [44, s. 20].
Великосушицька сцена з Жидами (сцена 6) на відміну від сливницької, що є цілком інтермедійною за змістом, заховала, щоправда у дуже попсованому вигляді, цікавий релігійний мотив старого догматичного штибу, який умовно можна назвати “жиди не хочуть визнавати в
Ісусі, народженому у стаєнці й повитому в яслах, Месію”1. Розпізнати
1

У цитованих вище польських пасторалках “Nuż my, bracia pastuszkowie”,
“Do nóg Twoich się zbliżamy...” та багатьох польських шопках, генетично пов’язаних із цими колядами, бачимо іншу версію мотиву невдоволення жидів
новонародженим Месією – він приходить не так, як описано у Біблії: його чекали великим (себто могутнім царем), а він прийшов маленьким (себто убого,
у постаті звичайної людини):
“Żydzi mówią: z kąd Messyasz?
To Pan nie nasz,
Nie tak on przychodzi,
Jak w Bublii chodzi –
My go czekamy wielkiego,
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його у пісні, яка озвучує шосту сцену великосушицької бетлейки, вельми складно, однак порівняння із відповідними сценами краківської
шопки у записі 1848 року та люблінських “Іродів” (Herody)1 дає підстави говорити, що маємо саме цей мотив (подібність простежуємо й у
віршовій структурі та ритміці пісень):
Pasterz (śpiewa):
Żydek (mówi lub
śpiewa):
Pasterz (śpiewa):
Żydek (mówi):

Zydzie, zydzie! Pan Jezus się rodzi,
więc go tobie, więc go tobie przywitać się godzi.
A gdzie go, a gdzie go chciałbym widzieć temu,
będziem kłaniać, będziem witać, jakby co łebskiemu.
Zydzie, zydzie! W Betlejem miasteczku,
tam jest złożon, tam jest złożon w szopie na sianeczku.
Łżesz jak pieś, łżesz jak pieś, coby robił w szopie
tak pan wielki, tak pan wielki? Idź do djabła chłopie!...
[45, s. 212].

У великосушицькій бетлейці бачимо хіба залишки подібної сценки:
найперше у ній бракує “співрозмовника” Жидові – того, хто б звістував йому народження Месії: “Жиді, Жиді, Місєя сі роділ” (Жидівка,
звісно, на таку роль не годилася й до цієї сцени взагалі не належала);
не вистачає й низки фраз (з’ясування місця народження Ісуса й особливо жидівського невдоволення з умов побуту Різдва), а ті, що є, так
виглядає, переставлені місцями. Наслідком такого затемнення мотиву
стало також його раптове й цілком нелогічне поєднання в одному тексті
(Ісусик “лежить / В сінях на желубку / І в червоних чобітках / Везе
Сурцю на санках...”) із мотивом наскрізь інтермедійним – жартівливої
Wy go macie malenkiego,
Winder dzieciątko” [43, s. 97].
1
У люблінських “Іродах” подібний текст не співали, але у формі діалогу
промовляли Хлоп і Жид; він навіть текстуально ближчий до аналізованого великосушицького:
“– Zydzie, Zydzie, Mesjas się rodzi, – Zydzie, Zydzie, w Betlejem miastecku,
On tam lezy, on tam lezy
Więc Go tobie, więc Go tobie
W złobie na sianecku.
Przywitać się godzi.
– Cyś sie upił, cyś ogłupił?
– A gdzie On jest, a gdzie On jest?
Chciałbym widzieć Jego.
Idź do kata, chłopie!
Będziem witać, będziem kłaniać,
Pan tak zacny, Pan tak zacny,
Jeśli coś godnego –
Coby robił w sopie!
Laj, laj, laj, jeśli coś godnego!
Laj, laj, laj, jeśli coś godnego!...”
Записав Е. Вєжбовський перед 1895 роком у селі Малохвей Красноставської
ґміни (сучасне село Małochwej, powiat krasnostawski, województwo lubelskie,
Polska) [56, s. 484–485].
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пісеньки, під яку Жид і Жидівка цілуються і танцюють, і яка своїм
характерним приспівом близька до сливницької. Прикметно, що у такому самому порядку дія розгортається у краківській шопці 1848 року,
щоправда представлена значно повніше й чітко розділена сценічно
(там спочатку Жид сперечається з Пастухом про народження Месії,
Парубок проганяє Пастуха за намагання вибити Жида, потім з’являється Жидівка, з якою Жид танцює).
Завершують дефіляду різних національних типів, що у великосушицькій бетлейці мандрують поклонитися маленькому Ісусикові, два
Козаченьки на конях з 16 сцени – персонажі, невідомі сливницькій
бетлейці. Хоч ці ляльки, як говорилося вище, способом і стилем виготовлення помітно відрізняються від інших ляльок бетлейки, однак манерою сценічної гри близькі до трьох Царів і трьох Пастухів (сцени 14
і 15), творячи такий собі цільний блок, яким, мабуть і були свого часу
введені у текст бетлейки: усі три сцени мімічні; основу сценічної дії
двох Козаченьків, як і трьох Царів та Пастухів, творить власне “похід” –
вони ідуть/їдуть у Вифлеєм, і ця дія на сцені розгортається під спів
українських коляд. І тут варто звернути увагу, як просто й водночас
органічно було адаптовано для Козаченьків строфу з коляди “Бог предвічний”, у якій ішлося про царів: “Козаченьки, де ви йдети? / Ми йдемо в Вифлеєм...”. У результаті маємо виразно підкреслену ідею “посполитого рушення”: увесь люд – і Царі, і Пастухи, і два Козаченьки –
ідуть поклонитися маленькому Христові.
Водночас залишається відкритим питання походження цих двох
ляльок (і самої сценки): безперечно, вони прилаштовані до великосушицької бетлейки, а не виготовлені спеціально для неї; однак, чи це
звичайні побутові ляльки, введені для розривки і задоволення національного почуття в недавньому часі, чи персонажі традиційного лялькового вертепу. Годі відповісти напевно, але є кілька моментів, які потрібно тут розглянути. Найперше, сценки з військовими різних родів і
рангів (Солдат, Офіцер, Zółnierz, Ułan, Saper, Huzar та інші) часто
трапляються в українському вертепі, польській шопці та білоруській
батлєйці [1, c. 37–38; 17, c. 135]. У славутинському вертепі у записі
В. Мошкова є мімічна сценка з двома салдатами, під час якої перший
салдат убиває другого за те, що той поклонився не Різдву, а глядачам.
У білоруській батлєйці з колишньої Могилівської губернії (1860-ті роки)
маємо окремі і теж мімічні сценки своєрідних “військових походів”, у
яких під спів кантичкової коляди спочатку марширують солдати-піхотинці (салдацікі пяхотныя), а потім і кіннота [1, c. 119]1. У білоруській
1

Тут передрук тексту батлєйки зі статті “Вертеп в Могилеве” (Могилевские
губернские ведомости. – 1866. – № 4. – Часть неофициальная. – С. 26–29).
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батлєйці у записах з колишніх Могилівської (1909 року) [1, c. 120–129]
та Мінської губерній (перед 1902 роком) [37, c. 122–131] існувала
також цікава сценка поєдинку двох піших воїнів (“турак” і “рускі”) чи
двох рицарів (християнського і турецького): останні верхи виїздили на
сцену і провадили двобій під спів хору. Зрештою, “рускі” чи християнський рицар перемагав свого супротивника, убивав його, а смерть забирала тіло вбитого і виносила зі сцени. Мімічну сценку поєдинку
двох вершників (їх імена: “Александр Македонський” та перекручене
“Цар Породінський”, вказують на зв’язок зі сюжетами про Олександра
Македонського, зокрема його поєдинок з Кіром, царем перським) показували у цілком українському за своєю мовою й, цілком вірогідно,
занесеному з Лівобережної України ляльковому вертепі у містечку Духовщина на Смоленщині (1830–1860-ті роки): “Прості іграшкові паперові вершники, на таких же паперових конях, гарцюють кілька секунд,
потім разять один одного списами; один вершник падає”, й у цей час
хор дуже плутаною піснею сповіщає про перемогу Олександра Македонського [23, c. 664]. У такому порівняльному контексті, отже, до великосушицької сценки з Козаченьками, потрібно приглянутися пильніше. Гадаю, вона – не випадкова сцена для “працевлаштування” двох
побутових ляльок. Очевидна відмінність у розмірі цих ляльок1, не
менш примітна відмінність їх фізіономій і строїв (більший Козаченько,
нагадаю, має чорні вуса, козацьку шапку з червоним шликом, червоні
шаровари – отже, може бути власне “козаком”; менший Козаченько
має круглу чорну бороду, без шапки, срібного кольору штани – цілком
годиться на “турка”) можуть натякати на участі цих персонажів у якомусь складнішому традиційному сюжеті (протистояння й перемоги
козацької, християнської сили над турецькою, мусульманською) з невідомої нам лялькової вистави, з якої вони згодом прибилися до великосушицької бетлейки.
Як уже було зазначено, великосушицька бетлейка істотно різниться
від сливницької розгорнутим (аж на 5 сцен) сюжетом про царя Ірода
(так званим Herodesspiel), який тут реалізується у мотивах пошуку і
наміру вбити маленького Ісуса, змагання Ірода зі Смертю. Одразу ж
впадає у вічі цілковито інший спосіб його сценічного втілення – не
мімодрама, але розгорнутий діалог у поєднанні з багатшою сценічною
1

Вона тут явно невипадкова – це характерний і дуже дієвий з погляду
традиційної вертепної сценографії засіб творення персонажа, пригадаймо вже
класичний сценічний образ Запорожця – найбільшої за розмірами ляльки сокиринського вертепу [17, c. 19]; подібну тенденцію простежуємо і в образотворенні шопкової Тенґої Дівиці (Tęga Dziewa), яка в люблінській шопці на
голову вища і значно кремезніша тілом від Парубочка, з яким з’являється у
сценці [56, s. 470]; так само у красноставській шопці [56, s. 482].
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дією (її зокрема виразно структурують військова манера розмови Ірода
зі Сотником у формі коротких і чітких наказів і відповідей та кількаразові виходи й появи Сотника на сцені). Сюжет розпочинається зі сцени
короткого представлення Ірода, за яким одразу ж іде наказ Сотникові
відшукати дитину (малого Ісуса); якогось натяку на трьох східних царів, а отже і зв’язку з 14 сценою бетлейки тут немає (отож, ці сцени
мусили з’явитись у бетлейці в різний час і цілком незалежно). Сам мотив пошуку маленького Ісуса втілено досить оригінально: за першим
наказом Сотник не знаходить його і повертається ні з чим; за другим
наказом – убити всіх дітей віком до двох років (так, мабуть, потрібно
трактувати це сильно попсоване місце) – Сотник повертається із докорами лютому цареві і погрозою наслати на нього смерть – себто вірний слуга царя, який мав би покірно сповняти усі його накази, сам
спроваджує на нього загибель. В аналізованих українських лялькових
вертепах і польських шопках такого варіанту сюжету не виявлено. Різнить великосушицьку бетлейку від сливницької й образ Ірода-зухвальця
у суперечках зі Смертю, готового відкупитися від неї, але не дорогим
одягом чи золотом (як у краківській [46, s. 82], люблінській [56, s. 476]
чи шопці з Волі Ґуловської [53, s. 579]), але “чортом-братом”. Примітно, що Смерть з’являється на сцені з реплікою (“У-у-у, я всю землю
перейшла / І аж тут тебе найшла”), яка своєю ідеєю дещо не в’яжеться
з текстом попередньої сцени (№ 10), у якій Сотник закликає її з’явитися (одномоментно, раптово) і покарати Ірода. Смерть обійшла усю
землю (себто блукала довго, все життя грішника), але таки відшукала
його – ідея, почерпнута зі згаданого вже вище сюжету про багача і
смерть. Далі у цій короткій суперечці відбувається характерна для
вертепної і шопкової традиції еволюція Ірода від гордовитого зухвальця до ницого прохача, який за збереження власного життя пропонує
Смерті життя інших (усіх людей, пастухів)1. Сцени про царя Ірода виконані українською мовою, чистою від полонізмів.
У решта сценах великосушицької бетлейки (№ 5 “Два Змоло́цьки
молотять”, № 12 “Маскіни́ця збиває масло”, № 13 “Маскіни́ця сперечається з Чортом. Чорт виганяє Маскіни́цю з бетлейки”) явно домінує
елемент інтермедійний, однак – і в цьому простежуємо специфіку аналізованих тут бетлейок і близьких до них польських шопок – інтермедійні сцени не позбавлені зв’язку з різдвяним сюжетом цілковито, а
в’яжуться з ним бодай тоненькими ниточками (чи не тому в цій традиції
і не дійшло до такого різкого поділу лялькової вистави на дві частини –
“святу” і світську, тут усі сцени різною мірою але націлені на Різдво).
1

Див. паралелі у краківській шопці: “...Weź sobie moją żonę i syna mojego, / ale wstydź się zabijać króla potężnego...” [45, s. 225].
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Це можна побачити зокрема на прикладі сценки “Два Змоло́цьки
молотять” (сцена 5), доволі поширеної у польській шопці й знаної теж
у західноукраїнському ляльковому вертепі (зокрема лемківському). У
великосушицькій бетлейці ця сценка мімічна, виконана під спів жартівливої переробки коляди (про яку нагадує хіба рефрен “Гей, коляда,
гей, коляда!”) і явно не виявляє очевидного зв’язку з різдвяним сюжетом. Однак на гадку про ймовірність такого зв’язку мене підштовхнуло
кілька деталей. При уважнішому розгляді шопкової традиції ми побачимо наших Змолоцьків (Ціпаків, dwaj Młockowie, Сepáki) у доволі
численному товаристві різного ремісничого люду, серед якого: кравці,
столярі, пекарі, шевці1, шевчики, коминярі (себто сажотруси)2, доктори
(себто лікарі), ковалі, дротярі (druciarz) і навіть грабарі3. Більшість
сценок із цими персонажами у польській шопці кінця ХІХ – початку
ХХ століття уже наскрізь побутові, інтермедійні; проте різдвяна словесна традиція XVIII століття, як це ілюструє вже згадувана українська різдвяна псальма 1738 року з карпатського Підгір’я, вмотивовує
присутність численної ремісничої громади біля Ісусових яселок ще
цілком “серйозно” – кушнірі, кравці, ковалі, ґонтарі, столярі, сніцарі,
склярі, котлярі, римарі, стельмахи, шевці, музики, гончарі, теслі закликані у Вифлеєм до шопи облаштувати побут новонародженому Богові.
Якщо припустимо услід за І. Франком, що ця псальма могла бути переробкою якоїсь затраченої вертепної гри [33, c. 285], чи бодай наслідувати таку гру4, то на сцені за допомогою отакої “дефіляди репрезентантів різних суспільних верств” мусила б втілюватися по народному
наївна, але від того не менш глибока ідея всезагального поклоніння й
допомоги новонародженому Богові (яка з часом вивітрилася й персонажі зійшли до буденного рівня). Під впливом такої (загалом досить
нескладної) ідеї різдвяна лялькова гра вже на селянському ґрунті могла
залучити на свою сцену ближчі цьому ґрунту персонажі, які зображували різних “спеціалістів”, зокрема згаданих “змолоцьків”, “ціпаків”.
Що усвідомлення цієї ідеї існувало, переконливо засвідчує шопка з
Рабця, у якій натрапляємо на “серйозну” мотивацію присутності “ціпаків” біля яселок: “Два молотільники, перепоясані перевеслами..., в
рукавицях і з ціпами на плечах кланялися перед яселками, поверталися
до слухачів і говорили: «Ми тоді пшеничку молотили, коли Ісус наро1

Див. у шопці з Рабця й околиці [39, s. 292–297].
У люблінській та красноставській шопках [56, s. 465–484].
3
Див. сідлецьку шопку і шопку з Волі Ґуловської [53, s. 565–581].
4
Щоправда, можна припустити і таке, що ця псальма могла мати на меті
“облагородити” наскрізь побутову, почасти фривольну сценічну гру персонажівремісників лялькової вистави, надавши їй чіткої релігійної (хоч і апокрифічної за суттю) ідеї.
2
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дився»” [39, s. 293–294]1. Отож, цілком інтермедійну в нашій бетлейці
сценку про двох Змоло́цьків можна навіть генетично пов’язати із “серйозним” сюжетом про поклоніння представників різних суспільних
верств новонародженому Господеві.
Великосушицька бетлейка пропонує повніший, аніж сливницька,
варіант розгортання сюжету про Чарівницю, яка робить масло, чим
завдячуємо головно виразній (хоч і цілком мімічній) 12 сценці. Маскіни́ця з’являється на сцені з масничкою і збиває масло; при цьому сценку не супроводжено співом, очевидно, щоб закцентувати на самому
процесі виготовлення масла – а саме роботі маснички, яку ляльковод
старанно наподоблює своїм голосом. Після такого виразного прологу
(якого відчутно бракує сливницькій бетлейці) у 13 сцені розігрується
суперечка Маскіни́ці з Чортом, власне безуспішні намагання Маскіни́ці відкупитися від Чорта за свій проступок – виготовлення масла біля
яселок, який у великосущицькій бетлейці, щоправда, охарактеризовано
не так категорично, як у сливницькій (порівняймо, Чорт картає Маскіни́цю у великосушицькому варіанті: “ти прийшла до бітлєйки масло
робити”; у сливницькому – “ти прийшла до бітлєйки паскудство робити”; хоч в обох бетлейках – сливницькій та великосушицькій у варіанті Іванка Єдина персонаж названо “чарівниця-паскудниця”). Варто
наголосити, що в аналізованих бетлейках та в інших подібних творах
цей здавалось би цілком інтермедійний сюжетик таки досить тісно
зв’язаний з різдвяною тематикою, адже чорт “карає” чарівницю не за
виготовлення масла a priori2, а саме за те, що чинить вона це біля Ісусикової стаєнки, в таку урочисту різдвяну пору3 (отож, чи бува в народному сприйнятті не прийшла Чарівниця теж разом з іншими відвідувачами стаєнки вклонитися новонародженому Богові, роблячи, як і
інші, те, що уміє?4).
Композиційно завершальну частину великосушицької бетлейки творять сцени 17 і 18. Тут бачимо характерну для лялькових різдвяних
вистав Польщі й України сценку прохання датку (сцена 17). На сцену
1

Цей мотив, що так по-міфологічному наївно “освячує” право молотільників бути у шопці, ідейно перегукується з відомим колядковим сюжетом,
який подібно освячує працю селянина – про втечу Божої Матері з Ісусом до
Єгипту та її зустріч із селянином, який орав на пшеницю і вже невдовзі жав її
(мотив “чудо із пшеницею”).
2
Хоч і такий варіант можливий, зваживши на стійкі демонологічні уявлення про те, що чарівниці зазвичай молоко крадуть різними чарівними способами.
3
Див. у підгорецькій шопці [47, s. 161].
4
У підгорецькій шопці Чарівниця заявляє про це відкрито у своїй пісеньці,
з якою з’являється на сцені: “Przyszłam Panu Jezusowi masełka zrobić” [47, s. 160].

341

виходить Дідушок і, потрясаючи своїм мішечком, виголошує досить
довгу промову, у якій бачимо переплетеними різні елементи: власне
жебранку, що належить до шопкової сценічної традиції (з її типовою
самохарактеристикою героя: “Я старенький дідушок, / Маю подертий
кожушок. / Подаруйте мене щиро...”1), і поширені сьогодні у традиції
українського живого вертепу та інших різдвяно-новорічних обходів
жартівливі колядницькі віншування-вимагання (“Дайте фляшку горівки – Буду ходив до вашої дівки...”, “...Не дасте ми коляду, Я вам хату
підпалю...”), віншування-побажання, комізм яких побудований на несподіваному порівнянні, антитезі (“Би’сте мали пшениці, як рукавиці...”, “Би’сте були здорові, як хвіст здохлої корови...”). Впадає у вічі
істотна відмінність в обсязі та змісті таких віншувань в устах дорослого і малого ляльководів Дідушка, у тексті останнього зокрема немає
тих гостріших вибриків гумору, які може собі дозволити лише старший
виконавець (вони очевидно увійшли у репертуар Івана Саса пізніше,
коли він, вирісши з бетлейки, вже старшим хлопцем брав участь у живому вертепі).
Завершує великосушицьку виставу “серйозне” віншування, яке разом виголошують Ангел і “хор” (сцена 18).
Як уже було зазначено в огляді ляльок, у сучасній великосушицькій
бетлейці відсутня сценка про пастушка Я́ника з козою. Через втрату
ляльки Кози опитані хлопці-вертепники її не грають. Однак цю сцену
відігравали їхні попередники у 1990-х роках (і десь тоді втратили козу).
Текст сцени наговорила мати Іванка та Ярославка Єдинів, Леся Єдин.
Ось він:
“Взяв Яник убаранек, а яєчко геньдзі
Старий Бартек не мав що дати, дав свою п’яту часть.
Взяв козу за роги та й веде до пана,
А сам собі виспівує: “Дана ж моя, дана”.
Коза ся ввірвала, до лісу тікала.
Я за нею шури-бури,
Коза летить як шалена, бо юж близько корчі.
Шуду-руду, шуду-руду, шуду-руду-дана”.
Затрачена великосушицька сценка про Я́ника з козою своїм текстом
явно перегукується зі сливницькою сценкою про Фра́нека Убажа́нека.
Зіставлення цього тексту із польськими пасторалками “Do nóg Twoich
1

Порівняймо у любомльському вертепі: “Я старий дзяд, / Не мам цо яд...”
[21, c. 47].
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się zbliżamy...” [44, s. 20–22] та “W tej kolędzie kto tam będzie, każdy się
ucieszy...” [44, s. 72–74] також засвідчує відчутні трансформації, яких
він мусив зазнати, побутуючи в українському середовищі, позбавленому безпосереднього контакту з середовищем польським. Хоч у великосушицькій сценці і не дійшло до витворення кумедного імені пастушка
(як у випадку зі сливницьким Франеком Убажанеком), у ній спостерігаємо інші прояви засвоєння інонаціональних текстів. Зміст першого
рядка тексту цілком незрозумілий його сучасному виконавцеві, не зовсім зрозумілою залишається його генеза і нам: він виявляє ознаки контамінування фрагментів різних пасторалок. Початок рядка впізнаємо у
словах пасторалки “Do nóg Twoich się zbliżamy...”: “A mój miły Franek,
wziąwszy obarzanek...” (“А мій милий Франек, взявши бублик...”) [44,
s. 20], але далі у переліку подарунків, які пастушки цієї пасторалки несуть “Panu po kolędzie”, немає згадки про “гусяче яєчко”, яке, натомість, бере для “Pana małego” герой іншої пасторалки – “W tej kolędzie
kto tam będzie, każdy się ucieszy...” – пастушок Томек: “Wziął Tomek
gomułek i jajeczko gęsie” [44, s. 72]. У наступному рядку цієї пасторалки
зустрічаємо і нашого Старого Ба́ртека: “A Bartek nie miał co dać, stare
kości trzęsie”, щоправда, у стилістично цілком відмінному трактуванні
його дарів новонародженому Спасителеві (“п’ята часть” як подарунок
Старого Бартека близька до вульгарної стилістики російськомовних
побутових анекдотів підсовєтської доби). Дальші пригоди Я́ника з козою почасти подібні до пригод Фра́нека Убажа́нека і перегукуються із
подіями пасторалки “W tej kolędzie kto tam będzie, każdy się ucieszy”.
Така подібність контамінування у сценічному тексті обох бетлейок
фрагментів пасторалкових текстів може промовляти про його походження зі спільного джерела, яким міг бути і якийсь регіональний варіант
пасторалки, в якому названі пастуші дари фігурували разом.
Текст вертепної драми. Текст великосушицької бетлейки подаю у
двох варіантах: у лівій колонці – варіант, транскрибований із відеозапису виконання бетлейки (на моє прохання) 9 січня 2012 року в оселі
Єдинів у селі Велика Сушиця Старосамбірського району Львівської
області. Ляльки водив Іван Сас, 1984 року народження, уродженець
села Старява; у хорі співали Андрій Мазур, 1999 року народження, та
Ярослав Єдин, 2002 року народження, народжені у селі Велика Сушиця Старосамбірського району Львівської області [28]. Варіант тексту у
правій колонці транскрибовано із запису телефонної розмови з Іваном
Єдином (1998 року народження, народжений у селі Велика Сушиця),
під час якої він наспівав і проговорив текст бетлейки, яку виконує зі
щойно згаданими Ярославом Єдином та Андрієм Мазуром [29].
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Великосушицька бетлейка
Список персонажів:
1. Ангел.
9. Смерть.
2. Два Опівно́чі.
10. Маскіни́ця.
3. Маска́лик-заказа́лик.
11. Чорт.
4. Куций Ве́нґіль.
12. Три Царі.
5. Два Змоло́цьки.
13. Три Пастухи.
6. Жид і Су́рця.
14. Два Козаченьки.
7. Цар Ірод.
15. Дідушо́к.
8. Сотник.
Загалом у виставі грає 23 ляльки.
[Сцена 1]
[На сцену виходить Ангел. Хор співає]:
Ангел пастерям мовив,
Ангел пастерям мовив,
Христос нам ся народив.
Христос нам ся народив.
Народився в Вефлеємі,
Народився в Вефлеємі,
Не є то в кепськім місті,
Не є то в кепськім місті,
Пастоже роду твого1.
Пастор роду твого.
[Ангел сходить зі сцени].
[Сцена 2]
[На сцену виходять два Опівно́чі. Хор співає]:
А одного опівночі,
Для одного опівночі,
Коли заснуть темні ночі,
Коли заснуть темні ночі,
Не знаю, не знаю, що мині
Не знаю, не знаю, що мині
ся снило,
ся снило,
Чи коло мене сонце світило?2
Чи коло мене сонце світило?
1

Очевидно “переклад” польської пасторалки “Anioł pasterzom mówił...”;
останній рядок незрозумілий:
“Anioł pasterzom mówił:
Chrystus się nam narodził,
W Betleem nie bardzo podłem mieście,
Narodził się w ubóstwie
Pan stworzenia wszelkiego...” [44, s. 7].
2
Зміст перших двох рядків цілковито незрозумілий, очевидно перекручено з польської пасторалки “Dnia jednego o północy...”:
“Dnia jednego o północy,
Gdym zasnął w ciężkiej niemocy,
Nie wiem czy na jawie, czy mi się śniło,
Że koło mej budy słońce świeciło...” [44, s. 24].

344

[Два Опівночі сходять зі сцени].
[Сцена 3]
[На сцену виходить Маска́лик. Хор співає]:
Я Маскалик-заказалик,
Я Маскалик-заказалик,
Поступай, братішка,
Поступай, братішка,
Раділся дєтішка.
Роділся дєтішка.
Мєґі, мєгі, моя дана,
Для бітлєйкі, моя дана,
Що заробить, то для Пана,
Що заробів, то для Пана,
Заробив улєйкі.
Заробив улєйкі1.
[Маска́лик сходить зі сцени].
[Сцена 4]
[На сцену виходить Куций Ве́нґіль. Хор співає]:
Куций Венґіль з дубильками, Куций Венгіль з дубильками,
з угильками
з вугильками
До шопки приходить,
До шопки приходить,
Голоси виводить:
Голоси виводить:
– Мєґі, мєґі, моя дана,
– Мєґі, мєґі, моя дана,
Що заробів, то для Пана,
Що заробить, то для Пана,
Заробив улєйкі2.
Заробив улєйкі.
[Куций Ве́нґіль сходить зі сцени].
[Сцена 5]
[На сцену виходять два Змоло́цьки і молотять. Хор співає]:
1

Безумовно трансформоване з польської пасторалки “Do nóg Twoich się
zbliżamy...”. Ім’я персонажа, мабуть, витворене зі змісту першого рядка пасторалки:
“Moskalowi gdy znać dano, nakazano:
Kak stupaj batiuszka
Rodyt sia Dytiuszka...” [44, s. 20].
Останні два рядки очевидно прилаштовано з пасторалкової строфи про
Куцого Ве́нґіля.
2
Порівняймо пасторалку “Do nóg Twoich się zbliżamy...”:
“Węgrzyn kusy z olejkami, kropelkami,
Do szopy przybywa,
I głosu dobywa:
Legem, legem malatana,
Sem prynosim tu dla Pana,
Sdrofe olejki” [44, s. 21].
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Гей, два Змолоцьки
в стодолі колотять.
Гей, коляда, гей, коляда!
А сорока літат, стодолу замітат.
Гей, коляда, гей, коляда!
[Два Змоло́цьки сходять зі сцени].

Гей, два Змолоцьки
в стодолі молотять.
Гей, коляда, гей, коляда!
А сорока літат, стодолу замітат.
Гей, коляда, гей, коляда!

[Сцена 6]
[На сцену виходять Жид і Су́рця. Хор співає]:
Жиді, Жиді, Місєя сі роділ.
Жиді, Жиді, Місєя сі роділ.
А ті, хлопче, а ті, дурень,
А той хлопчик дурень,
Він там лежить, він там лежить Він там лежить, він там лежить
В сінях на желубку1
В сінях на жолубку
[Жид і Су́рця цілуються]
І в червоних чобітках
І в червоних чобітках
Везе Сурцю на санках.
Везе Сурцю на санках.
Ай, вай, тілі-бом,
Ай, вай, тілі-бом,
Через річку, через бом.
Через річку, через бом.
[Жид і Су́рця сходять зі сцени].
[Сцена 7]
[На сцену виходить цар Ірод і говорить]:
Я – Ірод цар, жидівський володар. Я – Ірод цар, жидівський володар.
Самдержитель свого краю.
Самодержитель свого краю.
Не за підданих2 не жалію кар.
Підданим не жалію кар.
Сотнику, приказ:
Сотник, приказ:
1
Очевидно, це фрагмент більшого тексту, порівняймо сцену люблінських
“Іродів” у формі суперечки Хлопа і Жида:
“– Zydzie, Zydzie, Mesjas się rodzi, – Zydzie, Zydzie, w Betlejem miastecku,
On tam lezy, on tam lezy
Więc Go tobie, więc Go tobie
W złobie na sianecku.
Przywitać się godzi.
– Cyś sie upił, cyś ogłupił?
– A gdzie On jest, a gdzie On jest?
Idź do kata, chłopie!
Chciałbym widzieć Jego.
Pan tak zacny, Pan tak zacny,
Będziem witać, będziem kłaniać,
Coby robił w sopie!
Jeśli coś godnego –
Laj, laj, laj, jeśli coś godnego!...”
Laj, laj, laj, jeśli coś godnego!
[56, s. 484–485].
2
Мабуть, “для підданих”.
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[Сцена 8]
[На сцену виходить Сотник. Цар Ірод говорить до Сотника]:
Пошукай дитину у цю мить,
Пошукай дитину цю,
Вам придеться головою
І убий її в цю мить.
положить.
[Сотник говорить]:
Сполниться!
Сполниться!
[Сотник виходить у ґаночок].
[Сцена 9]
[Сотник виходить на сцену і говорить до Ірода]:
Там нема дитини цьої.
Тут нема дитини цьої.
[Ірод говорить]:
То по всьому світу йдіт
То ж по всьому світу йдіть
І приказ мій рознесіт.
І приказ мій рознесіть.
Тот одворок до двох літ
Як загине, то скажіт1.
А як ні – не жити,
Хто вам2 буде боронити.
[Сотник говорить]:
Сполниться!
Сполниться!
[Сотник виходить у ґаночок].
[Сцена 10]
[Сотник виходить на сцену і говорить до Ірода]:
Лютий цар’ю, бійся Бога,
Лютий цар’ю, бійся Бога,
Смерть стоїть вже край порога. Смерть стоїть біля порога.
А як крикну, смерть прийде,
Тілько крикну, смерть прийде,
І тобі голову зітне.
Тобі голову зітне.
[Ірод говорить]:
А я смерті не боюся –
А я смерті не боюся –
Маю чорта брата,
Маю чорта брата,
ним я відкуплюся.
ним охоронюся.
1

Зміст дещо перекручено, мабуть: “Всякий отрок до двох літ / Хай загине! – так скажіть...”.
2
Мабуть, “вас”.
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[Сотник говорить]:
Смерть!
[Сотник сходить зі сцени].
[Сцена 11]
[На сцену виходить Смерть і говорить до Ірода]:
У-у-у, я всю землю перейшла
У-у-у, я ходила по горах, долах
І аж тут тебе найшла.
І аж тут тебе знайшла.
[Ірод говорить]:
Смерте, смерте, відійди,
Смерте, смерте, відійди,
Всіх собі забери.
Всіх з собою забери.
Забери собі пастир’я,
Забери си пастиря,
А мене не руш – цар’я!
Та не руш царя!
[Смерть говорить]:
У-у-у, я не хочу пастир’я,
Не хочу пастиря,
Я хочу тебе, клятього Іродю. Я хочу тебе – царя.
У-у-у!
О-о-о, в пекло, в пекло,
смолу возити!
[Смерть зачіпає косою Ірода за шию і тягне його зі собою зі сцени].
[Сцена 12]
[На сцену виходить Маскіни́ця з масничкою і збиває масло. Ляльковод
наподоблює голосом роботу маснички].
[Сцена 13]
[На сцену виходить Чорт з вилами і говорить до Маскіни́ці]1:
Маскінице, маскінице,
Ти, чарівнице-паскуднице,
ти прийшла до бітлєйки
прийшла до бітлєї
масло робити?
масло робити?
[Маскіни́ця говорить]:
Я дам пану сира, масла,
Я дам пану сира, масла,
Щоби сі голова спасла.
Би сі пану голова спасла.
[Чорт виганяє Маскіни́цю вилами зі сцени]:
Шуруй з бітлєї, шуруй з бітлєї,
Не хочу твого сира, масла,
шуруй з бітлєї! Би тобі ся голова спасла.
Шуруй з бітлєї, шуруй з бітлєї!
1

У бетлейці Іванка Єдина це 15 сцена.
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[Чорт і Маскіни́ця сходять зі сцени].
[Сцена 14]
[На сцену виходять три Царі. Хор співає]:
Триє царі, де ви йдети?
Тріє царі, де ви йдети?
Ми йдемо в Вефлеєм,
Ми йдемо в Вефлеєм,
Жалуєм, спокоєм,
Жалуєм, спокоєм,
Ми ся вернемо2.
Ми ся вернемо1.
[Три Царі сходять зі сцени].
[Сцена 15]
[На сцену виходять три Пастухи. Хор співає]:
Глянь оком щирим,
Глянь оком щирим,
о Божий Сину,
о Божий Сину,
На нашу землю, на Україну.
На нашу землю, на Україну.
Зійшли, зійшли із неба,
Зішли, зішли із неба
дар принесли,
дар привеликий,
Щоб ся хвалити у вічні віці4.
Щоб ся хвалили3
во вічні вікивіці.
[Три Пастухи сходять зі сцени].
[Сцена 16]
[На сцену виїжджають на конях два Козаченьки, скачуть. Хор співає]:
Козаченьки, де ви йдети? Козаченьки, де ви йдети?
Ми йдемо в Вефлеєм,
Ми йдемо в Вефлеєм,
Жалуєм, спокоєм,
Жалуєм, спокоєм,
Ми ся вернемо.
Ми ся вернемо5.
[Два Козаченьки з’їжджають зі сцени].
1

Останні два рядки дещо перекручено, див. коляду “Бог предвічний”:
“Тріє царі, де ідете?
Ми ідем в Вифлеєм
З желянєм, спокоєм
І повернемся...” [13, c. 9].
2
У бетлейці Іванка Єдина це 12 сцена.
3
Тут перекручено, див. коляду “Во Вифлеємі нині новина”: “Щоб Тя славила во вічні віки” [13, c. 37].
4
У бетлейці Іванка Єдина це 14 сцена.
5
У бетлейці Іванка Єдина це 13 сцена.
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[Сцена 17]
[На сцену виходить Дідушок, трясе своїм мішком і говорить]:
Я старенький дідушок,
Я старенький дідушок,
Маю подертий кожушок.
Маю подертий кожушок.
Подаруйте мене щиро.
Обдаруйте мене чим,
Дайте фляшку горівки –
То буду віншував
як той добрий жид.
Буду ходив до вашої дівки.
Ней си в хаті все держить.
Дайте коляду.
Сир, сметана, молоко
Не дасте ми коляду,
Я вам хату підпалю. Га-га-га. І всякеє добро.
Би’сте мали діточок,
Би’сте мали пшинеці,
Як на небі зірочок.
Як рукавиці.
Давайте коляду,
Би’сте мали ячмінь,
Як сусіда кінь. Га-га-га.
Бо я далі йду1.
Би’сте були здорові,
Як хвіст здохлої корови.
Би’сте мали діточок,
Як на небі зірочок.
Дайте коляду,
Бо я далі йду.
Не дасте ми коляду,
Я вам хату підпалю.
Давайте коляду.
[Дідушок сходить зі сцени].
[Сцена 18]
[На сцену виходить Ангел і віншує разом з “хористами”]:
Прощавайте, мир цій хаті,
Прощавайте, мир цій хаті,
Будьте чесні і багаті.
Будьте чесні і багаті.
Ласка Божа вас спасе,
Ласка Божа вас спасе,
І край, нарід піднесе.
Край і нарід піднесе.
В вашій хаті Бог перебуває, В вашій хаті Бог перебуває,
Христос ся рождає!2
Христос ся рождає!
[Глядачі]: Славіте його!
[Ангел сходить зі сцени].
Тривалість лялькової вистави становить майже 8 хв.
1
2

У бетлейці Іванка Єдина це 16 сцена.
У бетлейці Іванка Єдина це 17 сцена
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Подані вище публікації бетлейкових вистав зі Сливниці та Великої
Сушиці, як бачимо, докидають деякі “нові рисочки” (І. Франко) до вияснення розвитку вертепної драми в Україні. Підсумовуючи, зверну
увагу лише на найпримітніші з них.
Сливницька та великосушицька бетлейки своїм змістом, композицією, системою персонажів, формою сценічного втілення представляють своєрідну народнодраматичну традицію, яка постала у результаті
тривалої культурної взаємодії українського і польського народів у процесі загальноєвропейського цивілізаційного розвитку. Така генеза, однак, аж ніяк не повинна бути перешкодою розглядати це явище як важливу складову української традиційної народнодраматичної культури,
адже таким воно є насправді, про що й свідчить побутування бетлейки
серед українців на Старосамбірщині. Наголошую на цьому не випадково, бо хоч у працях Івана Франка, Павла Житецького, Миколи Петрова,
Володимира Перетца, Євгена Марковського та інших була закладена
ідея всестороннього історико-порівняльного вивчення української вертепної традиції в усіх її локальних виявах, українська фольклористика
доби радянської окупації, регламентована різними ідеологічними приписами, була присилувана звузити свій дослідницький обрій і поза наддніпрянським вертепом “не бачила” інших варіантів різдвяної лялькової
драми або ж трактувала їх по-ненауковому зневажливо1. Як наслідок,
вертепна драма західноукраїнських теренів фактично і досі перебуває
поза сферою активних наукових досліджень фольклористів, нагально
бракує польового джерельного матеріалу.
Найперше сливницька та великосушицька бетлейки привертають
до себе увагу конструктивними особливостями своєї скриньки. Це досить простий у виготовленні, відносно невеликого розміру, одноярусний, і що особливо впадає у вічі – неглибокий, плаский ящик зі зручним
пристосуванням для перенесення зусиллям однієї дитини середнього
віку. У поєднанні із нескладністю сценічного дійства, функціональною
простотою ляльок, зрештою невеликою тривалістю вистави все це робить аналізовану бетлейкову традицію, мабуть, чи не найбільш пристосованою власне для святочного обходу помешкань з-поміж відомих
1

Яскравий приклад знаходимо у книзі Михайла Грицая “Українська драматургія XVII–XVIII ст.” (1974), де вертепній традиції галицьких українців
відверто “докоряють” її зв’язками з польською шопкою: “Вертепний театр був
поширений майже по всій території України. П’єси наддніпрянського вертепу
записані в різних місцевостях і мають індивідуальні особливості, але зближаються між собою за сюжетом і змістом. [...] Цього не можна сказати про вертеп Галичини. Твори, в яких був відчутний вплив польської «шопки», переважають над оригінальними сюжетами, ідеями, і часто західноукраїнські тексти
стилізувались під «шопку», втрачаючи свою самостійність” [6, c. 163].
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вертепів і шопок, а також засвідчує її органічну інтегрованість у сільський побут і обрядову культуру.
З погляду форми сценічного дійства зафіксовані бетлейки поповнюють досить нечисленну в українській фольклористиці добірку лялькових вертепів, у яких явно домінує мімодрама [17, c. 124–125], і дають
новий матеріал до дискусії про стадії розвитку народнодраматичного
різдвяного дійства: мімічний ляльковий вертеп – це 1) розпад “найдовершенішого”, себто діалогового різновиду вертепної драми (у якому
кожна рухома лялька наділена своєю промовою, яку виголошує ляльковод) до пантомімічного дійства, яке втрачає розмови окремих персонажів і зводиться лише до показування ляльок, а текст співає хор [19,
c. 78]; чи, навпаки, 2) законсервована давніша, початкова форма вертепної драми, яка через різні причини перетривала у такому вигляді до
наших днів. Виразна самодостатність мімодрами, специфіка її співіснування із діалогічною та монологічною формами сценічної гри; а
також особливі умови побутування (“консервативне” виконавське
(дитячий і молодший підлітковий вік вертепників), етнічне (польськоукраїнська контактна зона етнічного пограниччя) та суспільно-культурне середовище (до середини ХХ століття серед сільського населення аналізованих теренів спостерігаємо досить активне культурнопросвітницьке життя, вільне однак від сильних впливів професійного
мистецтва, зокрема драматичного)) – схиляють до думки, що сливницька та великосушицька бетлейки радше давніша вертепна мімодрама,
яка дещо “законсервувалася” на шляху до “повноцінного” діалогічного
вертепу, аніж діалогічне вертепне дійство, яке руйнується до стадії
мімічної драми і колись може взагалі затратити текст сценок або й
забути увесь свій смисл різдвяної містерії [19, c. 78].
Аналогічна ситуація і зі змістом аналізованої бетлейкової традиції:
очевидна “попсутість” окремих сценок (особливо з Куцим Ве́нґелем,
Москалем, Опівно́чими), змісту яких виконавці справді не усвідомлюють цілком і наслідком цього ще дужче їх “руйнують”, – тут теж не
розпад якихось складніших сюжетів до вкрай спрощених, але їх вельми специфічна “консервація” (позначена зокрема раптовою модифікацією етнічних й суспільних передумов побутування традиції у середині ХХ століття). Ця, насправді досить-таки позірна, простота особливо
мімічних бетлейкових сценок водночас полегшує нам приглянутися до
цікавої особливості сюжету обох бетлейок – їх стрижнем фактично є
біблійний за своїм походженням, однак художньо дуже вільно опрацьований сюжет про поклоніння новонародженому Богові (а вже у
нього вплітається ще один релігійний сюжет, про царя Ірода) – він є тою
ниткою, на яку традиція нанизує образи, сценки, що відображають
різні національні і суспільні типи, побутові ситуації. І що важливо, ця
352

нитка залишається настільки дієвою, що підпорядковує собі навіть виразно інтермедійні сцени, які бодай невеликими змістовими деталями,
але виявляють зв’язок з різдвяною тематикою. Можливо, це і пояснює,
чому в аналізованій бетлейковій, як і в подібних шопковій і вертепній
традиціях не дійшло до такого різкого поділу лялькової вистави на дві
частини – “святу” і світську. Тут усі сцени різною мірою але націлені
на Різдво.
Із зібраного у Сливниці та Великій Сушиці матеріалу напрошується також цікаве спостереження і над особливостями побутування бетлейкової традиції у часі: в обох локальних варіантах вона демонструє
своєрідне пульсування (останні два спалахи, про які маємо задокументовані свідчення, ідуть із приблизно двадцятирічним інтервалом).
Бетлейка, яку ми зафіксували у 2011–2012 роках, побутує впродовж
2009–2012 років; далі маємо прямі свідчення про активність традиції
наприкінці 1980 – на початку 1990-х років; і нарешті, опосередковані
відомості про існування бетлейки у давніші, але вже повоєнні часи
(немає сумніву, що в межах кожного локального варіанту йдеться про
одну і ту ж традицію, власне її спадкоємність). Таке специфічне часове
побутування бетлейки пов’язане найперше з її носіями. Ними є хлопці
віком від 6 до 15 років, тобто дитячого і підліткового віку, а отже, ще
сильно зв’язані зі своєю сім’єю-родиною, у якій власне і знайомляться
з бетлейкою, облаштовують її, лагодять вертепну скриньку, ляльки та
інший інвентар. Отож, аналізована бетлейкова традиція існує під тісною опікою сім’ї, є неначе її власністю (вертепні скринька і ляльки
такими є напевно). Врешті, у цьому нічого дивного немає, родинна
традиція облаштування лялькового вертепу є однією із форм його існування1 поряд із традицією утримування вертепів коштом і заходами
братств2, ремісничих об’єднань3 та й просто різних гуртів: міщанських,
1

Порівняймо сокиринський ляльковий вертеп, який з 1770 року протягом
багатьох десятиліть існував у селі Сокиринцях (сучасна Чернігівщина) у родовому маєтку Ґалаґанів [4, c. 9]; краківську шопку у багатолітньому (з 1864
року понад 40 років) народнопрофесійному виконанні Міхала й Леона Езенекерів (батька й сина) [46, s. 12]; батлєйку кінця ХІХ століття з колишньої Мінської губернії, упорядкування і покази якої теж були справою родинною: “Є
сім’ї, в яких це заняття існує кілька десятків років; бетлейкові пісні передають
із роду в рід і тримають у таємниці від іншої компанії бетлейників” [37, c. 121].
2
Тут уже хрестоматійним прикладом є запис від 14 липня 1666 року у прибутково-видаткових книгах Львівського Ставропігійського братства про видатки на виготовлення вертепного будиночка і декорацій до нього [32, c. 113].
3
Див. згадки про те, що в околицях Любліна “місцеві шопкарі рекрутувалися з-поміж мулярів-підмайстрів, які через зиму були приречені на вимушене
безробіття, були то хлопці 15–17 років, хоч можна натрапити серед них і на
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парубочих1. Однак саме родинна замкнутість традиції у поєднанні з
чітким віковим регламентуванням виконавства дитячим віком (від 6 до
15 років) і зумовили ту особливість, що сливницька та великосушицька
бетлейки побутують не безперервно, але періодами, що умовно можна
описати так: діти у родині, досягнувши віку у 6–7 років, починають
ходити з бетлейкою і продовжують традицію, поки не вийдуть з цього
віку (до 15–16 років). Далі настає пауза у традиції: родина продовжує
володіти вертепною скринькою, ляльками та іншим потрібним реквізитом, але тимчасово не має виконавців. І ця пауза триває приблизно
до 20 років – час, за який останні виконавці виростуть, одружаться, народять дітей, а ті досягнуть віку 6–7 років і “зацікавляться” бетлейкою.
Звісно, можливі коливання (зокрема звуження) цього часового періоду,
якщо родина кількісно велика і хронологічно розгорнута, а отже діти
одного “покоління” довше “ходять з бетлейкою”2, скорочуючи тривалість паузи.
За браком порівняльного матеріалу особливо з українських теренів
поки що залишається відкритим питання назви сливницької та великосушицької різдвяних лялькових вистав – “бетлейка”3 (у варіантах вимови – “бетлє́йка”, “битлє́йка”, “бітлє́йка”). Власне не її значення, але
появи і побутування у теренах із виразним домінуванням (за наявним
матеріалом) означень “шопка” та “вертеп”. Польські автори чи то в публікаціях польового матеріалу, чи в історичних оглядах розвою польського драматичного мистецтва (Станіслав Віндакевич “Teatr ludowy w
dawnej Polsce” [54, s. 46], Адам Фішер “Polskie widowiska ludowe” [40,
s. 34]) на позначення “обносного театрика зі сценами Божого Різдва й
людей старших у ролі режисерів, інструкторів і взагалі майстрів шопкового
мистецтва” [56, s. 469], в околицях Каліша зі шопкою ходили підмайстри шевчики 10–14 років [49, s. 2].
1
Носіями вертепної традиції (української за своїм походженням) у містечку Духовщина на Смоленщині у 1830–1860-х роках були дорослі парубки,
міщани: “вертеп існував в Духовщині ще в 30-х роках [ХІХ століття. – А. В.] і
перебував у руках міщан; духовенство не мало жодного стосунку до вертепу;
він, здається, переходив із рук в руки через купівлю-продаж, спочатку – коли
ляльки ще були цілими – за дорогу ціну, так що для його купівлі збирали мало
що не артіль, а потім – дешевше. Останнім власником вертепу, що вже зносився
в половині 60-х років, був бідний міщанин, молодий чоловік” [23, c. 660].
2
На підтвердження цієї думки Леся Єдин у телефонній розмові з грудня
2012 року, зауваживши, що її старший син Іванко вже, мабуть, не піде з бетлейкою на Різдво 2013 року (“бо вже виріс, вже великий, вже не пасує йому”),
наголосила, що тепер з бетлейкою підуть діти її молодшого брата Івана Саса –
отже, дещо молодша естафета того самого дитячого покоління однієї родини [31].
3
Від латинської форми назви міста Вифлеєм – Бетлєєм, у якому народився Ісус Христос.
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рухомими фігурками” послідовно фіксують і подають термін “шопка”
(“szopka”). Не так однозначна ситуація з називанням української народної лялькової драми: найпоширенішою є назва “вертеп”, поряд з
якою на західноукраїнських землях використовують також ще слово
“шопка”1. Натомість на позначення аналізованих лялькових вистав, генетично споріднених з польською шопкою і тісто пов’язаних з українським вертепом, народне середовище використовує термін з цілком
іншої традиції називання – “бетлейка” (за назвою міста, де народився
Христос). Найближчі паралелі до цієї назви (однак не до змісту самих
вистав) знаходимо у білоруській традиції, де різдвяна лялькова вистава
називається “батлєйка” (також “вярцеп”), а самі обходи – “ходити з
батлєйкою” [1, c. 89–162; 37, c. 121]. Вдалося натрапити і на форму
“бетлейка” (“betlejka”), зафіксовану на початку ХХ століття у колишній Віленській губернії: “у Лідському повіті та інших прилеглих повітах білоруських... під час свят Різдва Христового, на Новий рік і Трьох
Царів молоді хлопці обходили села і двори з т. зв. “бетлейками”. Щоправда, тут маємо справу з виставою живих акторів, на початку якої до
хати заносили “шопку” [41]2. До цієї ж традиції називання, що й “бетлейка”, потрібно зараховувати і назву різдвяної гри закарпатських
українців – “бетлегем”, хоч тут теж бачимо істотні відмінності самих
вистав і за способом реалізації (бетлегем – це вистава живих акторів), і
за змістом.
Різдвяні лялькові вистави (вертеп, шопка, батлєйка), залучені до
порівняння:
1. Доброгостівський вертеп. Записав Володимир Левінський у
серпні 1906 року від боднаря Михайла Кравчука зі Львова в Доброгостові Дрогобицького повіту (сучасне село Доброгостів Дрогобицького
району Львівської області) [35, c. 388–392].
2. Дрогобицький вертеп. Записав Володимир Левінський 1903 року від Кароля Файмунта у Дрогобичі (сучасної Львівської області) [33,
c. 337–348].
3. Кобиловолоцький вертеп. Записав Василь Щурат 1902 року у
селі Кобиловолоки Теребовельського повіта (сучасного Теребовлянського району Тернопільської області) [38, c. 6–7].
1

Щоправда, тут потрібно бути уважним, бо цим терміном у різних теренах називають типологічно відмінні явища: власне ляльковий театр, а також
зовні досить подібний до нього переносний будиночок із зображенням сценки
Різдва Христового та нерухомими ляльками, якими не відіграють жодної вистави (близький до польських “яселок”).
2
Примітне у лідській бетлейці ще й те, що закінчували виставу піснею “на
мелодію українську: «Гей за гаєм, гаєм / Гаєм зелененьким...»” [41, s. 410–411].
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4. Корницька шопка. Записав Микола Янчук перед 1888 роком у
селі Корниця (сучасне село Stara Kornica, gmina Stara Kornica, powiat
łosicki, województwo mazowieckie, Polska) [42, s. 729–753].
5. Краківська шопка (1-й варіант). Записав Кароль Естрайхер
біля 1848 року у Кракові (місто Kraków, Polska) [45, s. 208–226].
6. Краківська шопка (2-й варіант). Записав Станіслав Естрайхер
(псевдонім – Ян Крупський) перед 1904 роком від професійних шопкарів Леона і Міхала Езенекерів у Кракові (місто Kraków, Polska) [46,
s. 17–90].
7. Красноставська шопка. Подав Іґнаці Воляновський, записав перед 1895 роком Е. Вєжбовський у Красноставі (сучасне місто Krasnystaw, powiat krasnostawski, województwo lubelskie, Polska) [56, s. 479–
484].
8. Люблінська шопка (1860-х років). Текст шопки, яка побутувала
у місті Любліні у 1860–1865-х роках (місто Lublin, Polska), записав з пам’яті Тадеуш Ройовський; подав Іґнаці Воляновський [55, s. 283–290].
9. Люблінська шопка. Записав Іґнаці Воляновський з уст шопкаря
1894 року у Любліні (місто Lublin, Polska) [56, s. 465–479].
10. Любомльський вертеп. Записав Олекса Ошуркевич 05.07.1981
року у місті Любомлі (Волинської області) від колишнього шопника
Івана Олександровича Климовича, 1917 року народження. Вертеп побутував до кінця 1940-х років, до часу заборони його радянським режимом [21, c. 44–47].
11. Мінська батлєйка. Запис другої половини ХІХ століття [37,
c. 122–131].
12. Могилівська батлєйка. Записав І. Є. Якімав 1909 року в селі
Бич Бичанської волості Бихавського повіту Могилівської губернії [1,
c. 120–129].
13. Підгорецька шопка. Записав Броніслав Кричинський перед 1899
роком у селі Підгірці Золочівського повіту (сучасного Бродівського району Львівської області) [47, s. 154–164].
14. Ропчицька шопка. Зібрав Северин Удзеля перед 1890 роком у
Ропчицькому повіті в Галичині (околиця сучасного міста Ropczyce,
powiat ropczycko-sędziszowski, województwo podkarpackie, Polska) [52,
s. (49–52)].
15. Сідлецька шопка. Подав Зиґмунт Васілєвський із рукопису
шопкаря, списаного перед 1892 роком у місті Сідлець (сучасне місто
Siedlce, województwo mazowieckie, Polska) [53, s. 565–574].
16. Скальська шопка. Записав Володимир Гнатюк перед 1906 роком у Скалі Борщівського повіту (сучасне селище Скала-Подільська
Борщівського району Тернопільської області) [33, c. 326–337].
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17. Славутинський вертеп 1897 року. Записав В. Мошков 1897 року від О. П. Августиновича у містечку Славута Заславського повіту на
Волині (сучасне місто Славута Хмельницької області) [17, c. 143–150].
18. Славутинський вертеп 1928 року. Записав В. Прус у лютому
1928 року у містечку Славута (сучасне місто Славута Хмельницької
області) [17, c. 151–155].
19. Сокиринський вертеп (відомий теж під назвою ґалаґанівський
вертеп). Записано у другій половині ХІХ століття (ймовірно 1875 року) у селі Сокиринці на Прилуччині (сучасне село Сокиринці Срібнянського району Чернігівської області) [17, c. 34–113].
20. Томашівська шопка. Записав Василь Кравченко 1924 року в
місті Житомир від Антіна Смерди (народися 1861 року у Канчузі Ланцутського повіту на Галичині). Зміст п’єси А. Смерда привіз із міста
Томашева Люблинської губернії (сучасне місто Tomaszów Lubelski,
województwo lubelskie, Polska) [14, c. 48–54].
21. Турівський вертеп. Записав Микола Маркевича у середині ХІХ
століття в селі Турівка на Прилуччині (сучасне село Турі́вка Згурівського району Київської області) [16, c. 31–64].
22. Шопка з Волі Ґуловської. Подав Зиґмунт Васілєвський, записав
мешканець Волі Ґуловської Міхал Шанявський перед 1892 роком у
селі Воля Ґуловська (сучасне село Wola Gułowska, gmina Adamów,
powiat łukowski, województwo lubelskie, Polska) [53, s. 574–581].
23. Шопка з Домброви Ґурнічей. Записав Й. Зємба перед 1888 роком в околиці Домброви Ґурнічей (сучасне місто Dąbrowa Górnicza,
województwo śląskie, Polska) [57, s. 325–329].
24. Шопка з Рабки й околиці. Записав Юзеф Цєплік перед 1904 роком від господаря Щесьняка з села Рокіціни неподалік Рабки Мисьлєніцького повіту (сучасне місто Rabka-Zdrój, powiat nowotarski, województwo małopolskie, Polska) [39, s. 292–298].
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FOLK PUPPET CHRISTMAS DRAMA (“BETLEYKA”)
IN OUTSKIRT OF KHYRIV IN STARYY SAMBIR
DISTRICT OF LVIV REGION
Andriy VOVCHAK
Some peculiarities of folk puppet Christmas drama – “betleyka” – in outskirt
of Khyriv in Staryy Sambir district of Lviv region are reaserched considering newcollected field materials. Relationships of this puppet drama and Polish shopka
(puppet box) and Ukrainian Christmas drama are deduced. Local tradition of skirting with betleyka, construction of betleyka box and puppets, special features of
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performance and content of drama, its language are analyzed. Some parts of published in the article betleyka texts which are difficult to understand are commented.
Key words: folk puppet Christmas drama, Christmas drama (vertep), shopka
(puppet box), “betleyka”, mime-drama, Lviv region.
НАРОДНЫЙ КУКОЛЬНЫЙ ВЕРТЕП (“БЭТЛЭЙКА”)
В ОКРЕСТНОСТЯХ ХЫРОВА НА СТАРОСАМБИРЩИНЕ
ЛЬВОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Андрий ВОВЧАК
На основании новособранных полевых материалов освещены особенности бытования народной рождественской кукольной драмы – “бэтлэйки” – в
окрестностях городка Хырив на Старосамбирщине Львовской области, прослежены ее взаимосвязи с польской шопковой и украинской вертепной традициями. Рассмотрены местная традиция обходов с бэтлэйкой, конструкция бэтлэечного домика и кукол, особенности сценической реализации и содержания
драмы, ее язык. Прокомментированы труднопонятные места текста опубликованных в статье бетлейок.
Ключевые слова: народная рождественская кукольная драма, вертеп, шопка,
“бэтлэйка”, мимодрама, Львовщина.
Стаття надійшла до редколегії 16.10.2012
Прийнята до друку 19.12.2012
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Сливницька бетлейка (фото 41–53)
(село Сливниця Старосамбірського району Львівської області)
Фото 41.
Виконання вертепної
драми. Вертепні
“хористи” Олег Прокіп і Андрій Бойко.

Фото 42.
Виконавці вертепної драми: сидять
Тарас Прокіп
(ляльковод) і Петро
Мовчко, стоять
Олег Прокіп
і Андрій Бойко
(“хористи”).

Фото 44.
Куций Ве́нґіль

Фото 49.
Фра́нек Убажа́нек з козою

Фото 43.
Ангел

Фото 50.
Ірод

Фото 45.
Чарівниця

Фото 51.
Ірод “без голови”

Фото 46.
Чорт

Фото 52.
Два Маска́лі

Фото 47.
Смерть

Фото 53.
Жид-жебрак

Фото 48.
Жид і Жидівка

Великосушицька бетлейка (фото 54–80)
(село Велика Сушиця Старосамбірського району Львівської області)

Фото 54.
Виконання вертепної драми. Вертепні “хористи” Ярослав Єдин
і Андрій Мазур

Фото 55.
Виконавці вертепної драми: Ярослав
Єдин (“хорист”), Іван Сас (ляльковод) і Андрій Мазур (“хорист”).

Фото 56.
Ангел

Фото 57. Фото 58.
Два Опівно́чі

Фото 60.
Венґіль

Фото 69.
Чорт

Фото 59.
Маска́лик

Фото 68.
Маскіни́ця

Фото 70.

Фото 71.
Три Царі

Фото 61.
Фото 62.
Два Змоло́цьки

Фото 72.

Фото 63.
Жид

Фото 73.

Фото 64.
Су́рця

Фото 66.
Сотник

Фото 74.
Фото 75.
Три Пастухи

Фото 65.
Ірод

Фото 76.
Дідушо́к

Фото 67.
Смерть

Фото 77.
Перший
Козаченько

Фото 78.
Другий
Козаченько

Фото 79.
Я́ник

Фото 81.
Портрет хасида. Лелов
Сілезького воєводства,
Польща. Січень 2010 року

Фото 80.
Виконавці вертепної драми 2011 року:
Андрій Мазур, Іван Єдин та Ярослав Єдин

Фото 82.
Зустріч хасидів у Лелові Сілезького воєводства, Польща. Січень
2010 року.

