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Різдво - одне з найбільш важливих родинних свят, один із
найбільш магічних днів, коли кожна сім’я і словом, і ділом створювала у
своїй оселі атмосферу затишку, багатства, щастя й миру. За традицією,
весь день перед Різдвом нічого не їдять – чекають на першу зірку, що
сповіщає про народження Ісуса Христа. І тільки після настання вечора
родина збиралася на урочисту вечерю. Гість на Свят-вечір приносив
щастя до оселі. Важлива подія цього вечора – діти носять кутю до
близьких родичів та хрещених батьків і просто сторонніх людей, яких
хочеться привітати зі святом.
У деяких регіонах України вже на Свят-вечір, в інших тільки з 7
січня, на Різдво Христове, після того, як у церкві скінчиться
Богослужіння, починали колядувати, прославляючи Ісуса Христа.
Колядники з колядницькою зіркою ходили від оселі до оселі, співали
колядки, бажали урожаю, багатства, усіляких гараздів. У відповідь
господарі нагороджували колядників солодощами та грошима.
Колядували протягом усіх Різдвяних свят аж до Водохреща.
Книжки представлені в даному списку, допоможуть вам
зануритися у святкову Різдвяну атмосферу та у найкращих українських
традиціях привітати своїх близьких.
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Брати Капранови Веселих свят! /
Брати Каранови. – Кив: Гамазин, 2014. –
104 с.: іл.
З
чого
починається
кожне
українське свято? З того, що батько чи
мати питають дітей: "Чи знаєте ви, який
нині
день?"
І
разом
згадуютьрозповідають, що і як відзначають
сьогодні.
Саме завдяки цьому невмирущому
маленькому сімейному ритуалу українці
від прадавніх часів аж дотепер зберегли
традицію народних свят. І незгасимим
вогником пронесли її крізь тисячі років.
Автори мають власних дітей та замислювали цю книжку як таку
собі "батьківську" оповідь про свята. Але не тільки. На цих сторінках
зібрано пісні, ігри, святкові страви, традиції, загадки, прикмети - те, що
робить святкові дні особливими й пам'ятними.
Християнські та дохристиянські традиції тісно переплелися у
свідомості українців та зіткали єдине полотно національного святкового
календаря. Тому розповідь побудовано без акценту на суто народних або
релігійних особливостях.
Над створенням цієї книжки працювало багато людей:
фольклористів, художників, музикантів, дизайнерів, етнографів,
філологів. Звісно, на ста сторінках неможливо описати безкінечний світ
українських традицій. Тому автори сподіваються, що видання
слугуватиме путівником українськими святами, за допомогою якого
дорослі разом із дітьми віднайдуть для себе багато цікавих та мудрих
святкових розваг - окрім традиційного застілля.
А головне - пригадають, як святкували бабусі-дідусі, сусіди та
односельці. І збережуть або й навіть відродять власні, особливі
святкування.
Ми говоримо своєю мовою, віримо у свою правду, святкуємо свої
свята - саме тому українці залишаються самобутніми й унікальними на
тлі більш "глобалізованих" націй. Тож святкуємо по-українськи, бо ми
того варті!
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Колядки, щедрівки, засіванки. –
Харків: Юнісофт, 2015. – 64 с.: іл. – (Серія
«Завтра в школу»).
У цій книжці зібрано старовинні звичаї
святкування Коляди - від Різдва до
Водохреща. Дорослі та малята знайдуть в ній
улюблені колядки, щедрівки, віншівки й
засіванки - окремо для хлопчиків, окремо для
дівчаток. А деякі загальні, які варто співати
всією родиною, бо нічого не дає малечі
більшої втіхи, як робити добру справу з
рідними людьми!

Ой радуйся, Земле! Колядки та щедрівки /
упорядник С. Майданська. – Київ: Веселка,
1990. – 16 с.: іл.
Чи чули ви про маленьких колядників?
Колись давно на Україні їх було дуже багато. Коли
наставали Різдвяні свята, маленькі колядники,
піймавши чарівним неводом найяснішу зірку і
викувавши у чарівний кузні срібні дзвіночки,
вирушали в далеку дорогу. Зірка світила їм, щоб
колядники не заблукали, не збилися з путі, бо
несли вони людям радісну вістку.
Ця книга адресована наймолодшим читачам,
яких колядка навчить вірити в справедливість і покаже, що світ дуже
гарний.
Сьогодні наш народ повертається до золотих традицій
українського Різдва. Вчиться і ви колядувати – це допоможе вам увійти у
світ краси і духовного щастя.
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Чембержі М.І., Ваврик О.І. Дива пухнастої
зими: навчально-методичний посібник. –
Тернопіль: Навчальна книга, 2009. – 88 с.
У посібнику розповідається про різдвяноноворічну обрядовість українців. Поміщено
характерні зразки колядок і щедрівок (словесні
тексти і нотний матеріал), сценарії вертепів,
віншівки.
Видання розраховане на студентів і
викладачів вищих навчальних закладів, учнів і
вчителів середніх шкіл, всіх тих, хто цікавиться українською народною
творчістю.
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