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Передмова
Не один десяток літ на мистецькому небосхилі Вінниччини яскравою зір-

кою сяє талант Андрія Благодира. Це талановитий співак і композитор, лау-
реат та дипломант чисельних всеукраїнських і  обласних пісенних фестива-
лів-конкурсів.

Родом із Полісся, Благодир живе і  творить на Немирівщині  — батьків-
щині Леонтовича, де поєднав Лукашеву сопілку із “Лісової пісні” Лесі Укра-
їнки з  “Дудариком” видатного композитора-земляка. Можливо, саме від-
чуття цього поєднання надихнуло Андрія Якимовича на написання і власних 
пісень.

Андрій Якимович Благодир — засновник та керівник багатьох народних 
аматорських колективів. Найяскравіший серед них, звичайно ж, народний 
аматорський чоловічий вокальний ансамбль “Жайвір” Немирівського РБК. 
Це унікальний гурт, який вже понад 30 років радує слухачів виконанням 
українських пісень у майстерному чоловічому багатоголоссі. Не один десяток 
літ керівником цього колективу є Андрій Якимович, тож в репертуарі “Жай-
вора” безліч народних пісень в  майстерній обробці А. Благодира, а  також 
його авторських вокальних творів.

Своєю творчістю Андрій Якимович Благодир вносить неоціненний вклад 
у  збагачення пісенної скарбниці Поділля. Нині збіркою колядок і  щедрівок 
ми пропонуємо ознайомитися з ще однією сторінкою творчості А. Благодира.

Сподіваємося, що книга стане в нагоді керівникам вокальних колективів 
та всім любителям української пісні.

А Андрію Благодиру побажаємо, щоб барвисті подільські краєвиди при-
носили натхнення, любов до народної культури надихала на нові творчі 
злети та щоб дзвінко і натхненно лилися мелодії славнозвісного “Жайвора”, 
а його пісні ще багато літ дарували слухачам почуття вічного і прекрасного, 
спонукали творити добро.

Тетяна Цвігун,  
директор ОЦНТ,

заслужений працівник культури України
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Від автора
Колядки і щедрівки — це невичерпна скарбниця духовності українського 

народу, це його окраса і гордість. Колядою в народі називають Різдвяні свята, 
колядки, що співають, та подарунки, які дарують колядникам.

Всі пісні, які пов’язані з Ісусом Христом та Божою Матір’ю, називають 
колядками, а решту пісень з побутовими текстами відносять до щедрівок, які 
виконуються на Маланку та Новий рік за старим стилем.

У побуті існує багато дохристиянських щедрівок. Усі знають, що наші 
пращури відмічали початок Нового року навесні, коли прилітала ластівочка, 
коли пробуджувалася природа.

Українські композитори також не оминули своєю увагою колядки і 
щедрівки. Тож ми часто зустрічаємо їх обробки в творах М. Лисенка, К. Сте-
ценка, М. Леонтовича. Особливо популярним є знаменитий “Щедрик” 
в обробці М. Леонтовича, який став справжньою перлиною світового хоро-
вого мистецтва.

Протягом багатьох років я збирав і записував колядки і щедрівки, і хочу 
поділитись своїм надбанням з людьми, які не байдужі до різдвяних піснеспі-
вів, звичаїв та обрядів. Ці колядки були записані у Львівській, Рівненській, 
Житомирській, Вінницькій, Київській областях.

Сподіваюсь, що спільними зусиллями ми зуміємо відродити та втілити 
в  життя скарби українського різдвяного фольклору, зберегти і передати у 
спадок нашим нащадкам унікальні скарби пісенно-поетичної творчості свят-
кування Різдва Христового.

Андрій Благодир
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А вчора звечора

А вчора звечора, з небесного двора
Прийшла нам новина про Божого Сина.
Сина Єдиного, Бога правдивого.
Там ангели грали, Бога прославляли.
Ой добре хай тому, хто є в цьому дому,
Старому й малому, Богові святому.

А вчора звечора 
(білоруська колядка)

А вчора звечора засвятилась зоря.
Зора засвятіла, свєт узвєсєліла.
Свєт узвєсєлівся, Христос народився.
Христово рождєніє людям на творєніє.
Люді, вибігайте, нам коляду дайте.


