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ВЕЧОРНИЦІ НА АНДРІЯ 

                             За сценою тихо лунає  пісня  «Ой, не ходи Грицю та не вечорниці». 

Ведучий І.  

Уявімо собі українське село минулого століття погожого зимового вечора. 

Лежать високі сніги, на небі зявилися перші зорі, 
нечутно підносяться над коминами сиві димки. То 
тут, то там загоряються і гаснуть вогники в 

приземкуватих селянських мазанках. Тихо поскрипує 
старе дерево, чи ліниво перегавкуються собаки. Та 

ось чути веселий дівочий сміх, гучні голоси парубків 
– то молодь збирається на вечорниці. 

День святого Андрія Первозванного припадає 
на 13 грудня. Увечері на Андрія сходилися разом: 

хлопці та дівчата. Збиралися у просторій хаті, щоб 
було де розбігтися для кусання калити. З цього 

кусання і починається Андріївський вечір, який 
напередодні молодь святкувала як «андріївські 

вечорниці».Готувались до них у складчину. До однієї 
господині зносили борошно, крупу, сушені яблука та груші й готували пісну 
вечерю. Бо ж Пилипівський піст. 

 І обов'язково пекли калиту — цю найвеличнішу ознаку свята. Калита – це 
великий корж із білого борошна. Печуть калиту дівчата – всі разом, скільки б їх не 

було, хоч десять, хоч двадцять. Печеться калита із прісного тіста у вигляді тонкого 
коржа. Бо ж рік «стоншився». Посередині з отвором. Прикрашається родзинками, 

маком, і старші дівчата в цей вечір ворожили і на заміжжя: чи скоро їх віддадуть та 
яким буде майбутній чоловік. Примічали і якою буде погода. Сьогодні й ми з вами 

повернемо трохи в минуле, щоб відчути красу та поезію давніх обрядів. Давайте ж 
завітаємо до однієї з українських хат, де на нас вже чекають гостинні господарі. 

              Обійдіть весь світ безмірний 
                     І скажіть, в якій країні 

              Так зберігся скарб безцінний, 
                       Як у нас, на Україні?! 

                     Просим всіх у нашу хату, 
                  Превелику, пребагату. 
                     Від зірниці до зірниці 

                     Хай лунають вечорниці. 
 

                      Заходить козачок: 
Уже потроху вечоріє, 

Дівки мов квітки майорять 
Сьогодні ж нічка особлива, 

І вишиванки час вдягать. 
 

Анумо всі на вечорниці, 
Хлопці кусатимуть калач. 

І не соромтесь білолиці, 
Що Вам підморгує козак. 
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Сьогодні треба ворожити, 

Традицій всяких аж за край, 
І хлопцям голови крутити, 

АНУ МУЗИКО, ШВИДШЕ ГРАЙ! 
 

 
Звучить пісня Т.Комащенко «Вечорниці». 

  На сцену виходить господиня з хлібом-сіллю. 
Господиня:  

Добрий вечір, щедрий вечір! 
З щастям, любі друзі! 

Честь і шана людям сивим, 

Працьовитим і дбайливим. 
Слава мамам і бабусям, 

Слава хлопцям і дівчатам, 
Неспокійним і завзятим. 

Гостей дорогих ми вітаємо щиро 
Прийміть коровай наш із жита, пшениці 

Лакаво всіх просимо на вечорниці 
 Господиня сідає за стіл. 

Господиня: Господи! Як 
подумаєш, що коли ми 

дівували, зачуєш де-
небудь вечорниці, так аж 

тини тріщать… зовсім не те тепер. От скоро вже треті 

півні заспівають, а вечорниці ще й не починалися. Ой-
йой-йой! Куди це все поділося? 

 

 
 

Чути сміх. Господиня схоплюється. Заходять дівчата. 

 Співають пісню «Била мене мати». 
Дівчина 1-а.  Добрий вечір вашій хаті. 
                             Уклін господині. 

   Миру й щастя нашим гостям 
   І всій Україні! 
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Дівчина 2-а. Добрий вечір, господине,   
   Славна молодице. 

   Чули, що у цій хатині 
   Будуть вечорниці! 

Господиня:  Добрий вечір, добрий вечір, любі гості! Прошу! Прошу до хати!  
                             Аби щастя було в хаті, 

   Щоб усі були багаті. 
   Аби було любо, мило, 

   Аби всі були щасливі. 
Господиня: Проходьте, гості дорогенькі! Знов моя оселя приймає дівчат на 

вечорниці. Дуже рада господиня, дуже рада і хатина! 
Дівчина 3-я. Які пахощі! Напевно, все смачненьке! 
Господиня: Смачне-то воно смачне, але калити ще немає.  

Дівчина 4-а. Дівчата а де дрова, щоб піч розтопити .   
Господиня: А ось вони, Галю, переклади полінця, поворожи собі. 

Дівчина 4-а. Ой, дівчата, мені страшно! 
Мені аж страшно їх перекладати. 

Господиня: Не бійся, від долі не втечеш! 
Дівчина 4-а. Вдівець, молодець, вдівець, 

молодець…….молодець! 
Господиня: От бачиш, доля до тебе 

милостива. Вийдеш заміж  за молодого 
парубка. 

5-а дівчина (сміється) – За Гриця! 
Співають пісню «Грицю, Грицю, до 
роботи» 

Дівчина 4-а. Не хочу такого лінивого 
парубка. (Дівчата сміються.) 

Господиня : Дівчата а давайте ще на долю ворожити! (йде до пічки і приносить 
миску з зерном).   

Дівчина 2: а я к ми будемо ворожити? 
Господиня : Ось є миска з зерном…..а в ньому сховані різні речі: копійки, цукерки, 

перстені….хто що витягне – таку і долю буде мати….Дівчата ану шукайте! 
Дівчата витягують по черзі речі…а господиня 

коментує……. 
Господиня  :… Дівчата ви напекли балабушки? 

Дівчата:….так так напекли 
Господиня: а прикрасили? 

Дівчата : так так  прикрасили 
Господиня : тоді  зараз  дізнаємось хто перший 
заміж вийде…Дівчата давайте балабушки, я їх на 

столі розкладу….парубка з двору запрошу до 
хати……чий перший візьме…тай першою заміж 

вийде….. 
Господиня бере хлопця з залу….він вибирає 

пряник… 
Господиня : а чи це балабушок 
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Дівчина: та це мій 
Господиня :  ооооо…то ми в тебе першої на весіллі погуляємо 

Дівчина 5-а. Ой, дівчата! А як я вчора ворожила! Ось я вам розкажу! Уже на дворі 
темно стало, вийшла я ніби-то до комори, а сама – хутчіш на вулицю. Стала від 

воріт стовбці рахувати. Рахую собі: «Вдівець, молодець, вдівець, молодець…» 
Раптом чую, хтось іде назустріч. Я заховалась за кущем. Ну, думаю, якщо не 

вдалося поворожити за кого заміж вийду, то хоч узнаю, як його буде звати. Сиджу, 
чекаю. Чую, іде. Порівнявся зі мною, а 

я як вискочу, як спитаю голосно: 
«Дядьку, як вас звати?», а він з 

переляку аж присів і хреститься, 
хреститься. Потім, як дременув. Так я і 
не дізналася нічого. 

(Дівчата сміються). 
Господиня: Годі, дівчата, жартувати. 

Швидше калиту треба місити. 
Дівчина 1-а. Водице, студенице. 

Окропи калиті дорогу до печі від 
порогу, а від печі до стелі, щоб ми були гарні і веселі. 

Дівчина 2-а.  Гарною буде наша калита. Круглою, наче сонечко, наче віночок. 
Дівчина 3-я. Сонце до заходу, а коноплі до сходу.   

  Калитою радію, конопельки сію. 
  Грабельками волочу, бо заміж хочу. 

  Дай, доле, знати, з ким життя буду мати. 
Господиня. Дівчатонька, голубоньки, певно, вже 
втомилися. Відпочиньте трохи, погуляйте, як ми 

колись гуляли. 
1 дівчина. Так хлопців немає! 

3 дівчина. От як не прийдуть!..  
4 дівчина. Мій прийде, обов'язково прийде.  

5 дівчина. А я на свого надіюся, як на кам'яну гору. 
1 дівчина. Надіявся дід 

на обід і без вечері 
спати ліг.  

Чути стукіт у двері. 
Танець «Краков'як( звучить) 

 
Господиня-. Доброго вечора, Проню!  

 
Проня. Зачекайте, . Ой людоньки, чи все в мене на 
своєму місці? Чи по-модньому? Ой, мамо моя, 

браслету забула надіти, не знаю, що мені більш до 
лиця! Чи мано? Чи манто? А люстерка нема? Коли 

треба, то як на злість десь дівається.  
 

Господиня-. Для кого ж ти так ви чепурилася, 
краля пансіонська?  
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Проня. А це моє дєло. Що вам до цього?  

 
Господиня. По якому це ти балакаєш? Забула, якого ти роду? Ой,-якби-ти була 

моєю невісткою, я б тобі прочухана дала!  
 

Проня. Фі, какі ви не образовані! Понятія нікакого не імеєте о прілічіях. Я в 
пансіоні всі науки пройшла. Чула, сьогодні в етом  місці збираються інтересні 

люди.  
 

Господиня-. Так так  на вечорницях.  
 
Проня.   ОООО це дуже занятно. Я чула шо сюди красиві хлопці  пріходят... Коли 

я стрічаю їх, то так стривожуся, що цілу ніч не сплю.  
 

Господиня- (зітхаючи). Ой Проня Проня………. 
 

Проня. Це хорошеє дєло. А гулять,танцевать і співать по модньому я ой як люблю! 
 

Господиня-.  І ми теж любимо 
співати…..хіба ні?...дівчата? 

Господиня і дівчата співають «Ой 
гарна я горлиця» 

 
Проня. Голосу нікакого, а все туда 
же!  

 
Ні пєть ні гулять нє умєєтє……Тут 

же ж хлопці на вечорницях красиві 
ходять, і у мене такая 

стремітєльность к нім  образовуєца 
шо в  груди моей Везувий так и 

клокотіт!  
 

Господиня. .НУ  а дівчата ж які на вечорницях?  
 

Проня. Тоже  мені кралечки! Звісно, не такі, як я, 
але гарні трапляються.  

Господиня. ОЙ щось забарилися наші хлопці 
Проня. А как же!  А КАК ЖЕ…МОЖЕ ПОЗВАТЬ 
ИЛИ ШО? 

Дівчата (разом). Ой, там щось грюкнуло! 
Господиня. Та то вам почулося! 

Стук в двері, звучить музика……. 
 

Голофастов влітає (сам)-Никокого в людей 
понятия нету, никакой деликатной фантазии!  А вот 
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у меня в голове такой водевиль, что только мерси, поэтому я – образованый 
мужчина! Да что, впрочем мне, до  них? От як бы девушку багатую не пропустить! 

Кажеться,  я девушкам нравлюсь! Ну, а кому я не нравлюсь? Мне надо так чтоб  
дом, сад, земли  много ,а в магазине денег  полные сундуки. Одна надежда на ее 

приданное, а если женюсь то заживу багато. 
Проня.   -Хто ето ? Хто ето? Гаспадін Голофастов, здається? 

 Дівчата   -Так Так, це він.  
Голохвостий  (підліта).    - Бонжур!  

Проня (манірно).        Мерси, мусью! (До подруг). 
Голохвастов : Мое сердце розожглось, как огонь, когда я  встретил  Вас , какая Вы 

мамзеля замечательная! 
Проня : та шо Ви таке гаварітє…….я ж стєсняюсь 
Голохвостий.         Рекомендуйте меня, пожалуйста, барышням! Хочть я и не знаю 

их, но надеюсь, что вы не будете водить компанию лиш бы з кем нибудь! 
П р о н я.     Разумєеться. Єто маї близькі приятельки 

Анастасі! 
Наталі! 

Марусі!  
Мотрі! 

Стефані!  
Головастов       -. Рекомендуюсь вам: Свирид Петрович 

Галахвастов…..собственной персоной 
Проня протягує руку.: А я Проня Прокоповна Сірко 

ДІВЧИНА-     . Мені здається, що ми десь стрічались. 
Голохвостий.    Ничего нет удивительного — меня знают все! 
Дівчина.             Невже? 

Голохвостий.     Решительно. Меня 
везде принимают как своего, потому 

что  самое главное это ум и 
обхождение, а у меня   деликатные 

французкие манеры и выходит шик. 
П р о н я.            Разумєеться, не 

мужицькі: фе!  
Дівчата).           Який він гарний! 

Який він розумний та гострий як 
бритва! 

П р о н я (до подруг),     А я ж вам 
казала, що первий кавалер! 

Голофастов   -       От вы красавица 
неписаная. Прошу - баришня 
красивой конфеток! Разрешите  и  вам конфеток! (Вийми з кишені у піджаці 

пригощає дівчат) 

http://szenki.in.ua/index.php/do-dnia-sviatoho-valentyna
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ДІВЧАТА    . Ач, який ввічливий! 
ДІВЧАТА    . Настоящий хрант. 

П р о н я (бере манірно одну)   . Мінє так 
солодке обридло! Кожного дня у нас вдома 

ласощов етих разних, хоч свиней годуй! Я ще 
больше люблю апальцини, нананаси… 

Голохвостий.    Сразу  видно у вас, Проню 
Прокоповно, не простой, а образованный вкус! 

Проня  -Разумєється, це хрукти заграничного 
похождєнія…….у нас на огородє такоє не 

виращівають (до глядачів).  
Голофастов:  -Ну и умные вы, Проня 
Прокоповна, ум у вас в голове большой– что  

парик не держиться. 
Проня   -Якби 

це більше хлопцев  було, то я б свій розум на все 
село показала!! А то тут нє з кєм познакоміца – 

нєобразованость одна. Ото тілько з вами і пріятно 
разговарівать.  

Голофастов  -От если бы вы гулять выходили, то я 
б Вас слушал и слушал……всю ночь на пролет 

Проня  -Ночью? Что ви! Каби чого не случилося, я 
баришня, а ви кавалєр. Ото удньом я так люблю 

гулять по саду з книжкою – та щоб у нєй про 
любов писалося, щоб аж кров як  смола кіпєла! 
Голофастов  -Да …да понимаю! Но лутчше нам 

самим роман про 
любов сочинить, чем 

в книгах читать. 
Проня  -Ах, нє говарітє мнє про любов! Хіба ж ви нє 

знаєте, що безневинній дівиці стидно, ето же 
шкандаль!  

Голофастов  -Что вы! Я же прошу у вас руку і 
сердце. 

Проня  -Мерсі. Только тут, сєгодня  ночью, прі 
мєсяце, аж страшно слухать, аж серце тьопається. Ви 

завтра приходьте до нас прєдложеніє дєлать. 
Голофастов  -Прийду, прийду, моя конфеточко! 

Позвольте лично, конкретно,проводить Вас Проня 
Прокоповна  Адью, адью  Вам в Вашей хате. Мой 
нижайший поклон тому, кто в доме том... 

(ВИХОДЯТЬ) під пісню … «Гоп ца ца» 
Господиня- як кажуть в нас на Україні на кожен товар є свій покупець, на кожен 

баняк своя покришка…..Дай Боже їм щастя ,любові і довгого віку…А ми 
продовжуєм наші вечорниці 

Знов стукіт.   

http://szenki.in.ua/index.php/do-dnia-sviatoho-valentyna/113-holokhvastov-i-pronia-prokopivna-uryvok-dlia-starshoklasnykiv
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Хлопці (разом). Пустіть до хати! 

Пустіть до хати! 

Господиня. Не пустимо вас до хати, бо 
дуже вас багато. 

Парубок 1. Пустіть ліпше, а то буде 
гірше.  

 
Заходять хлопці звучить пісня «Їхали 

козали….» 
 

Дівчата (разом).  Як візьмемо рогатини,  
то поламаємо всі спини.  
Хлопці (разом). Ой на горі на току курчата чубаті,  

   А на нашій вулиці дівчата горбаті.  
Дівчата (разом). Калита-Калита, 

   В хлопців хисту нема 
   Ні співать, ні говорити, 

           Тільки витрішки ловити!  
Хлопці (разом). Дівчатонька-голуб’ятонька, та ми не 

прийшли сваритися ми Вам гостинців принесли.  
Парубок 1: Добрий вечір у вашій хаті!  

Парубок 2: Добрий вечір вам, тітонько, добрий вечір і 
вам, дівчатонька! З Калитою будьте здорові!  

Парубок 3: З Калитою золотою, з пресвітлим 
празником! 
Господиня: Добрий вечір і вам парубки! І ми вас 

вітаємо з Калитою і запрошуємо до нас на вечорниці! 
Дівчата (навперебій): Просимо! Заходьте!  

Господиня. Ой Господи! Скільки парубків, та які всі 
гожі! Чи не свататись ви прийшли? 

Парубок 4: А що? Можна і посвататись. 
  Якщо господині ви гарні. 

 Співають пісню Д.Шевчук «Чи я не хазяйка» – голосно сміються.  
Парубок 1. Оце так хазяйки! 

Парубок 2. Зате як співають! 
Дівчина 3:  Ну що, передумали 

свататись? 
Хлопці (разом). Та ні! 

Дівчина 2: То хто ж перший? 
Парубок 3. Я! Мене звати Іван. 
Я – хазяйський син. Багатий!!! 

Маю дві курки. Одна, правда, 
сліпа на одне око, а друга не 

несеться, зате бачить добре. Маю 
землі – видимо-невидимо! 

Скільки не дивився і не 
придивлявся – нічого не побачив. 
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А що вже до худоби! І павуки, і комахи, і мухи, а що вже молі і мурашок – світу 
білого не видно! Чим я не жених! 

Дівчина 1-а. Та куди вам іще до 
женихів! 

Господиня: Хлопці, дівчата! А хто з вас 
смішне нам щось розкаже? 

Дівчина 1-а: (підходить до одного з 
хлопців) 

Ой хвавлився наш Петро, що в нього 
покої 

 А у нього щури гонять , як німецькі коні 
Хлопець 1: Сидить Галька за столом 
витріщила очі  

 Вона би ся віддавала та ніхто не хоче 
 

Дівчина 2-а: Ліз Степан через тин портки ся подерли 
                       Всі дівчата ся сміяли мало не померли 

Хлопець 4     Кучерявий баранець, закручені роги, 
Пішов би я до дівчини, не знаю дороги. 

Дівчина 4-а Їхали надрання гості через 
наше село 

 Йванко гепнувся із фіри було нам 
весело 

Хлопець 3- Попід гору високую літають 
качата, 
 Нічо мені не в голові, йно одні дівчата. 

   
Хлопець  2 : а чи Ви будете нас 

пригощати варениками? 
Дівчина 3-я: Отак зразу і до вареників? 

Ні! Не вийде! Давайте спочатку 
подивимось, хто більше приказок і прислів'їв знає! 

Парубок 1: А про кого? Про дівчат? 
Дівчина 4: Ви про дівчат, а ми про вас, 

парубків!  
Дівчата (разом). Згода?  

Хлопці (разом): Згода!  
Парубок 2: Гарна дівчинонька, як у лузі 

калинонька!  
Дівчина 5-а: До роботи – „ох", а як їсть, то за 
трьох! 

Парубок 3: І хороша, і вродлива, біда тільки, 
що сварлива!     

Парубок 4. Дівчина хоч і з перцем, але з добрим серцем!  
Дівчина 4. Як спить, то не їсть, а як їсть, то не дрімає!  

Парубок 5: Чи не та то господиня: три городи – одна диня? – 
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Господиня: Ото молодці! А тепер – до столу! Всі 
заслужили вареників!А вони у нас незвичайні. 

Частуйтеся, любі мої! Дай нам , Боже, ці свята 
відсвяткувати та нових діждатися! 

Дівчата ставлять на стіл макітри з вареникам. 
Парубок 3: А ну, признавайтеся, цокотухи, хто з вас 

закохався, у вареники солі насипав?  
Парубок 4: А у мене копійка у варенику! 

Господиня :….ООО будеш багатий 
Парубок 5 : Ай, людоньки, спасіть перець, пече. 

Господиня:…Та то на здоровя! 
Парубок 2:….а в мене перстень попався!! 
Господиня

:….та це до весілля! 
Парубок 1: Дай, Боже, щоб всім нам в 

здравії  їлося й пилося, а на нашій Україні 
всім добре жилося!  

Всі сміються і частують один одного. 
Господиня: Дівчатонька! А чи не забули 

ви про нашу калиту? А загляньте-но в 
піч, чи вона ще не згоріла? 

          Перша дівчина вносить калиту.  
Дівчина 3: Ой, яка гарна цього року у нас 

калита вийшла!  
Дівчина 4: 3 білого борошна, з медом та з маком!  
Дівчина 5: Бо наша калита – це символ сонечка! Прийшов час калиту піднести. 

Сонце заходить, а калита сходить. 
(Дівчата вішають калиту, їм допомагають хлопці. Калита на висоті зросту 

людини). 
Дівчата (разом). 

У небо, калита, у небо. 
А ти, сонечко, піднімись.   

Ти на нас подивись.  
Ми калиту чіпляємо, 

На місяць поглядаємо, 
Свою долю-радість закликаємо. 

Парубок 4:. Дозвольте мені бути 
паном Калитинським!  

Парубок 3: А я буду паном 
Коцюбинським. 
Коцюбинський (парубок 3): 

Доброго вечора вам, пане 
Калитинський!  

 
Калитинський (парубок 4): Доброго вечора і вам, пане Коцюбинський! А куди це 

ви йдете?  
Коцюбинський: А йду калиту кусати!  
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Калитинський: Ні я буду калиту кусати 
Під музику Коцюбинський кусає 

калиту. 
Калитинський.  А хто ще хоче калити? 

Хто вкусить калиту, тому всю зиму сонце 
світити буде. 

Тому буде добро в домі. 
Парубок 2. І я, і я хочу калити кусити! 

Під музику кусають калиту. 
Дівчина 3-я. Добре, добре! Для вас, 

хлопці, калита пеклася. Всім дістанеться 
по шматочку. 
Ламає всім по шматку калити. 

Господиня Калита, калита, 
  Солодка була. 

  А ми її з’їли, 
  Аж до сонця підлетіли. 

Господиня: Ой як гарно погуляли, як всім весело було! 
Зі святом, вас, Андрії,  та всі іменинники… 

Нехай ніколи не гасне вогонь ваших сердець на добро та радість  людям! 
Козачок : 

Щоб Ваше здоров’я, як кремінь було, 
Щоб щастя сімейне його берегло, 

Щоб радість завжди була на порозі, 
А лихо в далекій і вічній дорозі. 

 

Хай поруч з Вами Ангел Ваш летить, 
Убереже Вас від біди повсюди, 

Нехай несе Вам радість кожна мить, 
І благодать Господня з Вами буде! 

 
Хлопці і дівчата (всі разом). Всім, хто прийшов на наше 

свято – многії і благії літа (кланяються)…….співають 
многая літа 

Співають коляду «І в вас і внас хай буде гаразд»…Виходять по парах…..  
 


