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                                     Передмова 
Кожна нація, кожен народ має свої звичаї та обряди, що зміцнюються 

протягом багатьох століть. Звичаї – це ті особливі прикмети, за якими 
розпізнається народ від свого історичного минулого до сьогодення. Майже 
усі народи вірять – той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і 
Богом. Така людина блукає світом, як біблійний блудний син, і ніде не може 
знайти собі притулку, адже вона загублена для свого народу. 

Традиції та свята слов’янського народу - це безцінний досвід незліченних 
поколінь наших предків. Вони займають важливе місце у християнській 
культурі. У церковному календарі майже кожного дня вшановуються святі, 
відзначаються народні свята та важливі події церковного життя. 

Багатство духовної культури слов’янського народу висвітлюється у 
найрізноманітніших  формах, у тому числі в системі народних свят. При-
чому історія більшості з них має глибокі історичні традиції, що виникли у 
дописемні часи. Особливо показовим є поєднання свят, що прийшли до нас із 
древніх язичницьких епох з тими, що виникли вже після хрещення Київської 
Русі: дохристиянські звичаї гармонійно переплелися із релігійними, утво-
ривши обряди, які ми можемо побачити й сьогодні.

Український народ має багату культуру, величезний скарб якої 
складається із духовних цінностей, які віками накопичували, плекали та 
передали нам у спадок численні покоління предків. З прадавніх часів до нас 
дійшла народна мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені 
в українських звичаях, обрядах та фольклорі, адже саме тут можна чітко 
простежити світовідчуття та світосприйняття нашого народу. Народною 
мудрістю  пояснюються та обґрунтовуються взаємини між людьми, цінність 
духовної культури окремої людини і народу взагалі.

Дуже тісно народна творчість пов’язана зі звичаями, що являють со-
бою закони, якими українці керувалися щоденно. Як і рідна мова, звичаї 
об’єднують людей в один народ. 

Духовну культуру й побуд українського суспільства не можливо уявити 
без звичаїв та різноманітних обрядів. Виділяють три типи обрядовості: тру-
дова, сімейна та календарна. 

Трудові свята й обряди – це органічна складова святково-обрядової 
культури українського народу. Взаємозв’язок свят і праці має традиції, що 
сягають доісторичних часів, адже трудова обрядовість тісно пов’язана із ка-
лендарним циклом сільськогосподарських робіт.
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Обряди неодмінно супроводжували початок оранки, сівби, вигіну худоби 
на пасовище, завершення жнив, тощо. В селянській родині трудові традиції 
та обряди були справжньою школою для підростаючого покоління: у 
процесі виконання ритуальних дій дитина здобувала перші трудові навич-
ки. Усім розмаїттям своїх художніх, емоційних, атрибутивних, пісенно-
музичних засобів трудові свята сприяли вихованню у молоді любові до 
землі та нелегкої хліборобської праці, прищеплювали своєрідний «кодекс 
хліборобської честі».

Сімейне  життя  українців традиційно супроводжувалося 
різноманітними обрядами та ритуалами, які в образно-символічній формі 
відзначали певні етапи життя людини та найважливіші стадії розвит-
ку родини у її життєвому циклі: утворення сім’ї, народження дитини, її 
повноліття, сімейні ювілеї, смерть когось із членів сім’ї. Основні елементи 
сімейної обрядовості - родильні, весільні та поховальні й поминальні об-
ряди. Окрім них, у родині нерідко відзначалися події менш важливого зна-
чення: входини, пострижини, вступ до парубоцтва і дівоцтва, повноліття, 
срібне та золоте весілля, тощо.

Календарні свята та обряди визначалися аграрним устроєм життя. Се-
ляни нерідко замовляли хресний хід і молебень у полі до початку оранки, 
сівби, перед початком жнив. Відмічали день святого, ім’ям якого був на-
званий місцевий храм.

Національно-культурні традиції українського народу є найбільш ефек-
тивним чинником виховання поваги і любові до Батьківщини. Прийдешній 
день України повністю залежить від того, як ми сьогодні сформуємо у 
молоді громадянську позицію, почуття патріотизму, єдності її з рідним на-
родом. Тож, виховуючи дітей та підлітків на народних традиціях, ми праг-
немо сформувати у молодого покоління вірність ідеалам демократичної, 
правової держави, почуття власної гідності та належності до українського 
народу, а також маємо на меті стимулювати національне пробудження та 
відродження громадянського сумління і обов’язку. Доводимо глибинний 
зв’язок національного з духовністю особистості, інтелектуальною зрілістю 
і красою.

Дане видання висвітлює розмаїття слов’янських традицій літнього 
циклу, що відображають життя, побут, харчування, господарювання та 
родинні стосунки українського народу. Публікація побудована відповідно 
до православного церковного календаря: інформацію про свята з постійною 
календарною датою розміщено у хронологічному порядку.
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       Преподобний Іоан єпископ Готфський
                 Іван Довгий (Оберег ниви)
          У народі       Ік. св. Іоана Готфського

1 червня (19 травня за старим стилем) вважається днем пам’яті Іоана 
Готфського, що виступав проти іконоборства. Відзначаючи настання най-
довших днів у році, наші пращури прозвали Іоана - Довгим. Звідси і узяло-
ся слов’янське свято Іван Довгий, Оберег ниви.

Іоан, єпископ Готфський, жив у VIII столітті. Майбутній святитель 
народився завдяки старанній молитві своїх батьків і з юності трудився в 
іночестві. Вже у зрілому віці здійснив подорож до Єрусалиму і протягом 
трьох років обійшов всі святі місця, а потім повернувся на батьківщину. У 
той час імператор Костянтин Копронім іконоборець (741 р. – 775 р.) виг-
нав Готфського єпископа, і готфські християни стали дуже просити святого 
Іоана бути їх єпископом.

Кожна стаття присвячена окремій події та містить історію виник-
нення свята, детальний опис обрядів та звичаїв, прикмети, приказки та 
ілюстрації.

Інформаційний огляд розраховано на широке коло читачів - він ста-
не корисним помічником для тих, хто займається духовним вихованням 
дітей та підлітків, а також для всіх зацікавлених у вивченні народознавчо-
го матеріалу.
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Тому він відразу відправився в Іверію (Грузію), що збереглася від по-
ширення іконоборчої єресі, де був хіротонісан (у загально християнсь-
кому використанні – присвячення людини, що наділяє його правами 
здійснювати таїнства та обряди). Після повернення, Іоан був змушений 
знову покинути готфських християн і віддалитися в Амастріду, ховаю-
чись від переслідування хазарів. Там він прожив 4 роки, а почувши про 
смерть кагана, святитель сказав: « Через 40 днів я піду судитися з ним 
перед Христом Рятівником» і дійсно, через 40 днів його не стало. Це ста-
лося в той час, коли преподобний звертався з повчанням до народу, у 790 
році. Тіло єпископа було перевезене в монастир Парфеніт, розташований 
в Криму у підніжжя гори Аю-Даг, де раніше жив святитель в побудовано-
му їм великому храмі в ім’я святих апостолів Петра і Павла.

                                У церковному календарі 
Цього дня християнська церква почитає: Благовірного великого кня-

зя Дмитра Донського (1389 р.); Преподобного Корнілія чудотворця Ко-
мельского; Преподобного Сергія Шухтомського (1609 р.); Священному-
ченика Патрікія, єпископа Прусського і дружини його: Акакія, Менандра, 
Полієна пресвітерів ( ||-||| ); Священно мученика Віктора (1937 р.), Антонія 
єпископа Белгородського а з ним Митрофана, Олександра, Михай-
ла, Матвія, Іпполіта, Миколая, Василя, Максима, Павла пресвітерів і 
мучеників Михайла та Георгія (1938 р.); Преподобного Корнілія, ігумена 
Палєостровського, Олінецького (пр. 1420 р.); Благовірного князя Іоана 
Углічского, іночестві Ігнатія Вологодського (1609 р.); Собор Харківських 
святих; Святі іменини у: Агапа, Акакія, Анастасії, Зосима, Ігнатія, 
Корнілія, Менандра, Патрікія, Прискіла, Сергія, Дмитра, Івана.

                           

                          Обряди на Івана Довгого 
Цього дня селяни довго працювали в полі, в той час, як їхні жінки 

саджали в огороді огірки. Усі вони молилися святому Іоану, прохаючи за-
хистити ниву від вітрів-суховіїв. 

В деяких областях Росії проводили особливий обряд, який рятував 
посіви від злив, засухи та від зурочення. Для цього з гілок верби або бе-
рези плели колесо (ці дерева вважалися особливими, так як мали зв’язок 
зі світом духів) і котили його довкола поля, проговорюючи такі слова:
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                                         «Ты катись, Рожь густая,
                                          Ко ниве, ты катись,
                                          Колосистая, ко ниве.
                                          От огни громовой,
                                          Опасися, От воды худой,
                                          Отшатнися, От порчи, от сглазу,
                                          Отымися! ты катись, рожь густая,
                                          Наш род поднимать!»

Також на це свято зрання, доки ще не зійшла роса, селяни  ходили у ліс 
за конваліями, котрі в різних областях Росії мали свою назву: лісова лілія, 
воронець, собачий язик, заяча сіль, вушко лані. Згідно  легенди у конвалії 
перетворились сльози морської царівни, яка закохавшись в купця Садко, 
була змушена відпустити його назад на землю з підводного полону. Пару-
бок повернувшись додому, забув про підводне царство, а самотня царівна 
стояла на березі і лила  гіркі сльози, які падаючи оберталися на білосніжні 
квіти конвалії - символ чистоти, кохання та смутку. Відвари та настоянки з 
цієї квітки готували лише вмілі знахарі, тому що маленька помилка могла 
коштувати життям. Ними лікували: водянку, серцеві хвороби, знімали вто-
му, а дівчата, щоб здаватися більш рум’яними терли щічки коренем конвалії. 
Проте знахарі не тільки варили зілля, а ще майстрували обереги. Ще один 
обряд проводили на зміцнення стосунків між подружжям: для цього брали 
дубовий віник (саме це дерево було символом свята) розпарювали його в 
гарячій воді і ретельно вимивали кожен куточок у хаті. 

Прийнято вважати, що в цей день добре вирушати у відрядження і міняти 
місце проживання. Не можна подавати нікому хліб з сіллю і самому нічого не 
брати і не просити. Діти, народженні цього дня, зазвичай живуть до глибокої 
старості та міцно стоять на ногах. 

                      Прикмети та приказки 
«Якщо було холодно в цей день, то наступні сорок днів також будуть холод-
ними»
 «Після Івана не потрібно жупана»
«Літо бурхливе - зима із завірюхою» 
«Літо сухе та спекотне - зима малосніжна»
«Якщо перших два дня червня льє злива, то цілий місяць буде сухий, а літо   
тепле»
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Свято Агрипини
Купальниці

              
             У народі              Ік. св. Агрипини

6 липня (23 червня за старим стилем)  день пам’яті святої мучениці 
Агрипини Купальниці (у російській традиції – Агрофены Купальницы).  Ще 
в молодості римлянка Агрипина вирішила не вступати в шлюб, а присвятити 
своє життя служінню Богові. Під час гоніння на християн їй довелося по-
стати перед язичницьким судом, де її піддали тортурам, а після заточили в 
темницю. Незважаючи на муки, Агрипина не зреклася своєї віри. У нагороду 
за стійкість Бог послав їй позбавлення: ангел звільнив дівчину від уз, але від 
перенесених тортур вона все ж невдовзі померла. Тіло мучениці відвезли до 
Сицилії і поховали. Біля труни святої згодом відбувалися численні чудеса. 

Купальницею Агрипину прозвали за те, що ввечері її дня починаються 
купання. Настає знаменита ніч на Івана Купала. У народній свідомості дні 
Агрипини Купальниці, Іван Купала, Петра і Павла (цей день відзначається 
через кілька днів) злилися в одне велике свято, наповнене величезним сен-
сом і увібрало в себе як християнські традиції, так і язичницькі вірування. 
Це час обрядів, прикмет, гадань, легенд.
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                                У церковному календарі

Цього дня православна церква почитала: Володимирську ікону Божої 
Матері (моляться про зцілення від важких недуг, про позбавлення ворогів); 
Мученицю Агрипину (моляться при всіляких недугах, а також проказі); Со-
бор Володимирських святих; Священно мучеників Олександра, Олексія, 
Петра пресвітерів (1918); Священно мученика Митрофана, архієпископа 
Астраханського (1919); Мучеників Євстохія, Гаія, Провія, Лоллія,Урвана; 
Праведного Артемія Веркольського (моляться про зцілення від лихоманки, 
а також при захворюванні очей (1545); Друге перенесення мощів святите-
ля Германа, архієпископа Казанського (1714); Ікони - Пськово-Печерську 
іменовану «Розчулення» (1524), Заонікієвськую (1588) іменовану «Вратар-
ниця», або «Незгасима Свічка» (1894). Святі іменини у: Агрипини, Аникія, 
Антона, Гая, Германа, Євстохія, Мстислава, Йосипа, Прова, Урвана, Софії, 
Марфи, Марії, Ірини, Єфросинії, Васси, Агафії, Олексія, Михайла, Дмитрія, 
Василя, Андрія, Аркадія, Арсенія, Артемія, Даниїла, Всеволода, Кузьми, 
Святослава, Євдокії, Хрестини.

                Обряди на Купальницю
  По всій півночі Росії, і особливо у Вологодській губернії, в цей день 

селяни заготовляли банні віники на цілий рік. Для цього жінки та дівчата 
після обіду запрягали коня і виїжджали до лісу ламати молоді березові гілки. 
Інколи віники робили з різних порід листяних дерев і рослин, тоді в кожен 
віник входило по гілці : від берези, вільхи, черемхи, верби, липи, смородини, 
калини, горобини та інших рослин. Це були ритуальні букети: один з них для 
лазні, іншими обряджали корів, що недавно розтелилися, треті перекидали 
через голови або кидали на дахи лазні з метою дізнатись майбутнє (якщо 
віник впаде вершиною до цвинтаря, то той, хто кидає помре, а якщо ні, то 
залишиться живий).

А в Орловській губернії сільські парубки одягалися в старе та брудне 
лахміття і вирушали з відрами на річку щоб наповнити їх найкаламутнішою 
водою, а то і просто рідкою грязюкою, далі  йшли по селу, обливаючи всіх і 
кожного, роблячи виключення хіба що для людей похилого віку і дітей.
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Але найбільше, зрозуміло, діставалося дівчатам: хлопці вривали-
ся навіть в будинки, витягували силоміць дівок на вулицю і тут же об-
ливали з голови до ніг. У свою чергу панночки прагнули помститися їм. 
Закінчувалося тим, що молодь забруднена, мокра, в одязі, що прилипав 
до тіла, прямувала на річку і тут, вибравши затишне містечко, подалі від 
суворих очей старших, купалася разом. 

Селяни прикрашали домівки віниками, пучками трави і букетами 
квітів. У деяких місцевостях в день Агрипини Купальниці дівчата  ходили 
в своїх кращих вбраннях по будинках і просили: «Умийте». Це означало 
- дайте що-небудь з дівочих прикрас: сережки, стрічки, намисто та інше. 
Протягом всього дня і вночі звучали пісні. Обов’язкова подія цього дня - 
збір трав, коріння з метою знахарства та лікування та  підготовка до свята 
Купали, яке почнеться увечері цього дня і продовжиться всю ніч.

             Приказки та прикмети

«Мийся біліше, будеш миліше»
«Пара кісток не ломить, душу геть не гоне»
«Сьогодні - Купала, завтра - Івана»
«Мимо дівки, та мимо ріпки так не пройдеш. Приїхала Купаленька на 
сімдесяти візках.  Привезла нам Купаленька добра і здоров’я, багатства і 
почестей.»
«Віночок вити - життя любити»
«Берізка скрипіла,  Всім дівчатам говорила:
«Свята Купальниця,    
Всім дівкам племінниця!»
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                    Івана Купала
        Різдво Іоана Хрестителя

           У народі 
   
    Ік. Івана Хрестителя                                                               

В ніч на 7 липня (з 23 на 24 червня за старим стилем) відмічається 
одне з головних свят слов’янського календаря Іван Купала, що співпадає з 
Різдвом Івана Хрестителя. Купальські обряди, що здійснюються в перед-
день свята («ніч напередодні Івана Купали») - це складний обрядовий ком-
плекс, що включає: збір трав і квітів, плетіння вінків, прикрашання зеленню 
будівель, розпалювання вогнищ, знищення опудала, перестрибування через 
багаття або через букети зелені, обливання водою, ворожіння, вистежуван-
ня відьми, нічні безчинства. 

З найдавніших часів Івана Купала  відоме у слов’ян як свято Сонця, 
зрілості літа і зеленого покосу. Люди оперізувались перев’язами з квітів, на 
голову одягали вінки з трав. Водили хороводи, співали пісні. Літні люди за 
допомогою тертя сухих паличок добували «живий вогонь», розводили ба-
гаття, в середину яких ставили жердину з укріпленим на ньому палаючим 
колесом - символом сонця.

 Після переходу на новий стиль свято Івана Купала припадає на 7 лип-
ня, точніше, в ніч на 7 липня. Деякі європейські країни відзначають Іванів 
день або День святого Івана (подоба Івана Купали) за старим стилем, в дні 
літнього сонцестояння - з 20 по 26 червня. 
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                     У церковному календарі

Цього дня православна церква почитала: Різдво чесного, славного 
Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана; Преподобного Антонія 
Димського (1224); Праведних отроків Іакова і Іоана Менюжських (1566-
1669); Великого князя Михайла Тверського; Святого Афанасія Пароського 
(1813); Преподобного Іоана Яренгського (Соловецького).
Святі  іменини у Микити, Антона, Кіріака, Логіна, Орентія, Петра, Фарнакія, 
Ероса, Якова, Івана та Михайла. 

                                   Обряди на Івана Купала
В основі обрядів на Івана Купала лежить шанування води та сонця, 

що дають життя усьому живому на землі. Згідно с повір’ям в цей день 
«відчиняється» небо і земля, а вода набуває чудотворної сили. Птахи та 
звірі починають розмовляти.

Головні атрибути свята - це Купало й Марена (Мара, Марина - згідно 
із слов’янським міфом, зимове божество, що морить землю стужею, а лю-
дину хворобою і голодом). Але в народі, зокрема на Слобожанщині, вва-
жали Марену старшою русалкою. Тому до цього свята молодь заздалегідь 
старанно готувалась: збирали гілки та робили з них опудало, яке називали 
«Мареною» або «Купалом». Довкола них молодь водила таночки та співала 
ритуальні купальські пісні. 

Коли на дворі вечоріло, хлопці та дівчата  готували купи соломи та 
хмизу для великого вогнища, через яке стрибають поодинці або в парі. Ку-
пальське вогнище згідно з переказами має велику міфічну силу. Через нього 
стрибають всі, проходячи таким чином своєрідний ритуал очищення. Так, 
вважалось, що коли дівчина і хлопець, які кохають один одного, узявшись 
за руки, стрибають у парі через вогонь і їх руки залишаються з’єднаними, 
то вони, побравшись, все життя проживуть разом.

Вважалося, що  в цей час всі рослини мають чудодійну, лікувальну 
силу, тому знахарі до світанку  ходили до лісу збирали  трави та коріння, 
а всі бажаючи шукали в хащах квітку Папороті, яка пророкує багатство на 
все життя.

Біля будинків у саду або поряд з будівлею на дерева прив’язували 
стрічки та тихенько читали заговори на вдачу, щасливе і довге життя. В ніч 
на Івана Купала дівчата пускали на воду віночки зі свічками, якщо дівчина 
пускала два і вони плили поряд, то їй обов’язково пощастить з чоловіком.
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А якщо віночок потоне, то коханий хлопець розлюбить та одружиться 
на іншій.  Якщо віночок пропливе більше за інші – на дівчину чекає довге 
та щасливе життя.

        
                       Приказки та прикмети
« На Іванів день сонце на сході грає»
«Після Івана не потрібно жупана»
«Сильна роса на Івана до врожаю огірків»
«Іванівські ливні кращі за золоті гори»
«Іванівською ніччю зоряно-буде багато грибів»
«На Іванів день цвіт, на Іллю день хліб»
«Зелене Купало в літо упало»

      Свято Апостолів Петра і Павла
                     Ярилів День

    Ярило, Бог Сонця   Ік. Перво-верховні Апостоли  Петро і Павло                                          
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12 липня (29 червня за старим стилем) – закінчення купальських 
святкувань «верхівки літа» і літніх весіль, прощання з весною, перша про-
полка і підготовка до сінокосу, а також християнське свято, день пам’яті 
двох Апостолів Петра та Павла, самий розпал літа. Апостоли особливо 
шануються як учні Ісуса Христа, що після смерті і воскресіння Сина Божо-
го почали проповідувати і поширювати вчення Євангелія по всьому світу. 
Свято вшанування спочатку було введене у Римі, єпископи якого, за вчен-
ням Західної Церкви, вважаються спадкоємцями апостола Петра. Пізніше 
воно поширилось й іншими християнськими країнами. 

Петро (первісне ім’я Симон) займався риболовлею і був покликаний 
Ісусом Христом в апостоли разом із братом Андрієм. Від Ісуса він отри-
мав ім’я Кіфа («камінь») і призначення стати «основою» церкви Христа. 
Йому Спаситель вручив ключі від Небесного Царства. Відповідно до вчен-
ня римо-католицької церкви, це наречення і особливо слова про «ключі від 
Царства Небесного» вказують на те, що Петрові була вручена реальна вла-
да і у силу того, що церква буде існувати до кінця часів, ця влада повинна 
передаватися його спадкоємцям. Саме Петро був першим з апостолів, кому 
Христос з’явився після свого воскресіння і саме йому Ісус по закінченні 
Таємної вечері напророчив, що Петро зречеться тричі Господа ще до того, 
як заспівають півні. Так і сталося, як сказав Син Божий: Ісуса Христа схо-
пили, а Петра, який назирці пішов слідом, упізнали люди. Він тричі зрікся 
Господа, та ще й заприсягся, що не знає Ісуса. Ці три страшні зречення 
були «анульовані» лише після вознесіння Ісуса Христа, який наділив Пе-
тра пастирською владою. Від цього моменту й почалася проповідницька 
діяльність Петра в країнах Сходу.

На відміну від апостола Петра, святий Павло не був знайомий 
із Ісусом Христом за життя й не був у числі його перших дванадцятьох 
апостолів. За походженням він був із багатого римського роду, заробляв на 
життя тим, що виготовляв намети. Павло спочатку ненавидів перших хри-
стиян, оскільки був відданий іудейській вірі, навіть брав участь в арештах 
християн у Єрусалимі та побитті 

першомученика Стефана. Одного разу він відправився в Дамаск з ме-
тою переслідування християн, але дорогою побачив чудесне світло з неба, 
від якого впав на землю й осліп. До того ж, за церковними переказами, тієї ж 
миті він почув голос з неба, який докоряв йому переслідуваннями Бога. Це 
був вирішальний момент у житті Павла. Зір йому повернув своїми молитва-
ми християнин Ананія, і Павло прийняв хрещення та почав проповідувати 
християнство в Аравії, Дамаску й інших країнах.
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Багато чудесних зцілень подарував він невіруючим язичникам, його 
навіть почали вважати богом і хотіли принести йому жертву. Тоді царю-
вав імператор Нерон. Почавши як правитель досить мудрий і моральний, 
він, за свідченням істориків, швидко заплутався в політичних інтригах, 
піддався впливу своєї палкої, неприборканої вдачі та занадто багатої 
фантазії. Після страшної пожежі в Римі почалися масові страти невинних 
людей, у першу чергу прибічників християнської релігії. Нерону дуже не 
до вподоби були перші в історії людства християнські твори. А саме в ті 
роки були складені перші Євангелія чотирма апостолами. Силою слова 
й духу переконував людей в істинності християнської віри і святий апо-
стол Петро, створюючи свої послання. Два послання до християн зали-
шив після себе святий апостол Петро, а апостолу Павлу належить один 
із найважливіших для християн творів - Книга дій апостольських. Петра 
та Павла було схоплено за проповідницьку діяльність і страчено в 76 році 
н. е. 

Проте, наші предки ще до хрещення Русі вважали цей день - Свя-
том сонця, Бога Ярило, покровителем землеробства й тваринництва, 
оберігачем полів та врожаю. У цей день зустрічали світанок, освячували 
поля, читаючи молитви на врожай та рясні дощі, плели вінки з берези та 
загадували бажання. Знахарі збирали трави та варили лікувальні насто-
янки. 

                   У церковному календарі
В цей день православна церква почитає: Першо-верховних Апостолів  

Петра і Павла; Касперовської  Ікони Божої Матері (1853 р.- 1855 р.); Святої 
Марії, матері Іоана-Марка, племінника Апостола Варнави в Єрусалимі. 
Святі іменини святкують: Андрій, Мелітон, Михайло, Павло, Петро.

                
              Обряди на Петра і Павла
В цей день у багатьох районах України розпочинається жнива. В 

одній з народних пісень святі Петро і Павло виступають плугатарями, 
вони орють поле під осінній засів:                               

                        «Святий Петро за плугом ходить,
                                   Святий Павло волоньки водить,
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                    А сам Господь-Бог пшеничку сіє,
                    А святий Ілля заволочує».

До свята Петра і Павла наші предки ретельно готувались: білили хату, 
оздоблювали оселю рушниками, прибирали подвір’я, а вранці святко-
во прибрані вирушали до церкви. Після церкви розговлялись мандриками 
(пампушками з пшеничного тіста, яєць і сиру). Чому ці пампушки називали 
мандриками? Вважалось, що їх назва походить від того, що святі Петро і 
Павло, мандруючи світом, їли саме їх. 

Після Петрового дня зозуля вже переставала кувати. Люди казали, що 
вона подавилась мандриками тому, що вкрала одну пампушку у апостолів, 
і за це її Бог покарав. Якщо ж зозуля продовжувала кувати після Петрового 
дня – це віщувало нещастя.

Вважалося, що купання у річці цього дня очищує від гріха. Забороня-
лось до Петра косити траву, а той хто осмілиться це зробити, буде суворо 
покараний Богом невиліковною хворобою. Тому в цей період для селян при-
ходила пора самих важких землеробських робіт, розпочинався сінокіс. 

Рибаки молилися та ставили у церкві свічки Петру для кращого уло-
ву, так як він вважався покровителем рибалок. У селах в цей день робили 
застілля, запрошували друзів та родичів, але приймати в них участь могли 
лише заміжні та літні люди. Молодь біля річки водила хороводи, співала 
пісні та веселилась до світанку, а незаміжні дівчата гадали на судженого та 
на долю.  

 

                 
                   Приказки та прикмети

«На Петров день солнышко играет»
«Петр-Павел жару прибавил»
«Как придет Петро так и будет тепло»
«Женское лето по Петров день»
«С Петрова дня красное лето, зелений покос»
«Утром роса западет – к ведру, а нет роси – дождь будет»
«В Петров день ясно – на доброе лето»
«Як іде на Петра, дощ, то буде гнити картопля»
«Якщо на Петра один дощ – врожай непоганий, два - добрий, а три – бага-
тий»
«Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз» 
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                          Казанська літня
 Явлення ікони Пресвятої Богородиці у граді                            
                            Казані

          У народі Казанська ікона Божої Матері

  21 липня (8 липня за старим стилем) - велике православне свято Яв-
лення ікони Пресвятої Богородиці у граді Казані. 

Церковна легенда про походження казанської ікони Божої Матері та 
свята така: влітку 1579 року в Казані сталося чудо  - десятирічній дівчинці 
було видіння. Вона побачила уві сні Богородицю, котра сказала їй, що 
з-під землі у певному місці слід витягнути ікону. Видіння повторювалось 
дівчинці тричі. Вона розповіла про це матері, а мати  - владі. І ось 21 липня 
у присутності маси народу у місці, яке вказала Богородиця, дійсно знайшли 
ікону. Її, виблискуючу свіжими фарбами, назвали Казанською і урочисто 
перенесли до найближчого храму.  У 1595 році на місце, де знайшли ікону, 
збудували церкви та жіночий монастир, а день «обретіння» було оголошено 
церковним святом явлення ікони Пресвятої Богородиці у граді Казані, так 
званої «Казанської літньої».
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                   У церковному календарі
Цього дня православна церква почитає Явлення ікони Пресвятої 

Богородиці у граді Казані (1579 р.); Великомученика Прокопія (1579 р.); 
Праведного Прокопія, Христа раді юродивого, Устюзького чудотворця 
(1303 р.); Свяченомучеників Олександра і Феодора пресвітерів (1918 р.); 
Знамення від ікони Божої Матері Благовіщеня в граді Устюзі (1290 р.); 
Шановані списки з Казанської ікони Божої Матері: у Казані (1579 р.); Якоб-
штадтськую ікону Божої Матері (XVII). Святі іменини відзначають: Про-
коп, Данііл, Бенедикт, Кирило, Панкрат, Потенціана, Анастасія, Антіох, 
Нікострат, Савва, Феофіл.

                    Обряди на Казанську літню
Цього дня у давнину робилися перші «зажинки» іржі, тому цей день 

отримав назву «Свято першого снопа». Скошене сіно збирали у вали, потім 
складали в копи, а з копин складали стоги.   Щоб жнива була рясною, жни-
ця, накосивши перший сніп, говорила: «Стань, мій сніп, на тисячу кіп!». 
Яйця, хліб, сіль брали з собою на зажинки, гуртом нажнуть бабку - дев’ять 
снопів поставлять - і сідають за трапезу. Їдять прямо на жнивній смузі. 

Першим стислим снопом, який вносили до будинку, виганяли мух і 
тарганів: «Перший сніп в будинок, а клопи і таргани - геть!», «Мухи, гади, 
он! Йде господар в будинок!». Якщо в поточному році в сім’ї був небіжчик, 
то перший сніп, зрізаний при зажинках, не вносили до будинку, а кидали 
його прямо в полі, «каб миші i пташки пом’янули небіжчика».

День літньої Казанської вважався великим святом, найурочистіше 
його відзначали в тих селах, де Казанська була престольним святом (це свя-
то в пам’ять святого або події, на честь якої побудовано сільський храм). 
З’їжджалися гості, господарі різали кабанів та варили пиво, молодь  гуляла 
та веселилась декілька днів.

До сходу сонця рвали кріп як засіб від головного болю; збирали 
бджолині рої і розводили нові сім’ї. 

Дивились на чорницю: якщо вона достигає, то достигло й жито. Діти 
її збирали в лісі. Ягоди і листя чорниці вживали при розладах шлунку та 
кишечника, при цукровій хворобі, ревматизмі і подагрі. 

Інші назви: «Прокопів день», «Жнець», «Зажинки», «Жатвиник», 
«Жнива», «Богородиця».
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                  Приказки та прикмети

 
«На Прокопа жита копа»
«На Прокопа приготуй плечі до снопа»
«Якщо цей день дощовий, то хліб у копах може порости»
«Благослови, Господи, почати жнива і закінчити в доброму здравії»
”Як прийде Прокіп’я, не буде нива без кіп’я”
«Зерно в колоске — не валяйся в холодке»
«Жнут порою — жуют зимою»
«Жатва — время дорогое, никому тут нет покою»
«Пока колос в поле, трудись подоле»

Іллі День  або Громовержця Перуна
             Свято Пророка Іллі

  Громовержець Перун Ік. Свят. Пророк Ілля                         
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2 серпня (20 липня за старим стилем) - традиційне народне свято у 
східних і південних слов’ян, приурочене до церковного дня пам’яті про-
рока Іллі - одного з найбільш шанованих на Русі святих. 

Проте історія цього свята починається ще з дохристиянської доби на 
Русі. Оскільки Верховним божеством наших пращурів був Перун, бог гро-
му і блискавки - це свято було присвячено йому. Саме він очолює список 
богів князя Володимира, і саме його ідол, що стояв в Києві на пагорбі 
ще за часів князя Ігоря (єдиний з усіх), детально описаний Нестором - 
літописцем. 

Після прийняття християнства культ Перуна, верховного язичесько-
го божества, піддався найбільш лютому і нищівному викорінюванню, а з 
часом функція громовержця в народній культурі була перенесена на Іллю 
пророка, і він став по суті християнським заступником Громовержця Пе-
руна.

Інші назви цього свята: «Громобій», «Утримувач грози», «Громовер-
жець», «Перунів день», «Обжинки», «Сухий та мокрий», «Морквяник», 
«Багаті соти», «Баранячий ріг», «Ілля грізний», «Ілля пророк». 

                     У церковному календарі
Цього дня православна церква почитала: Пророка Іллю (біблійський 

пророк в Ізраїльському царстві, в 4 в. до н. е.); свяченомучеників Кон-
стантина та Миколая пресвітерів (1918); свячено мучеників Олександра, 
Георгія, Іоана, Сергія та Федора пресвітерів; преподобномучеників Тихона, 
Георгія, Косми і мучеників Євфімія і Петра (1930); преподобного Аврамія 
Галичьського, Чухломського (1375); Чухломську чи Галічську (1350), і 
Абалацьку («Знамення») (1637) ікони Божої Матері. Іменини святкують: 
Лідія, Ілля, Афанасій, Савва, Аарон, Константин, Миколай, Олександр, 
Георгій, Сергій, Феодора, Тихон, Петро, Олексій.

              
                        Обряди на Іллю
Пророку Іллі моляться коли засуха – про дощ, а під час затяжної непо-

годи — про припинення дощів. Щоб відвести небезпеку від свого будинку, 
полів, худоби селяни увечері напередодні Іллі обкурювали весь будинок 
ладаном, а також закривали полотном або виносили з будинку всі світлі і 
блискучі предмети - самовари, дзеркала та ін., оскільки, за народним
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повір’ям, Ілля - пророк вважав розкішшю мати такі предмети в селянсь-
кому побуті, тому міг послати блискавку і спалити будинок.

У народі знали, якщо в Іллінську грозу блискавка запалить хату, то 
гасити її треба не водою, а молоком або сироваткою. Щоб вберегтись від 
сильного дощу з градом і блискавкою селяни виставляли хліб і сіль за 
вікно, після чого носили їх до річки і опускали у воду.

На Іллю була категорично заборонена будь-яка робота — вона не при-
несе жодного результату і може розгнівати Пророка, який жорстоко карав 
за нешанобливе відношення до свого свята. З цього свята розпочиналася 
непогода та заборона на купання у річках та озерах, вважалося, що у воду 
повертається всяка нечиста (біси, русалки - з Іванова дня і до цих пір вони 
були на суші, де їх блискавками відстрілював Ілля - пророк). Тому купан-
ня може обернутися появою наривів і фурункулів на тілі, а в окремих ви-
падках взагалі утопленням нечистою силою, а щоб нечиста, що ховається 
від Іллі - пророка, не могла проникнути в будинки і щоб його гнів не до-
сяг самих людей, дотримувалися цілий ряд охоронних заходів: господарі 
не пускали в будинок кішок і собак, оскільки нечиста шукала притулки 
всередині них, тримали напоготів рушниці, боячись того, що нечиста сила 
в подобі вовків і інших звірів може наблизитися до житла. Під час грози 
слід було щільно закривати двері і завішувати вікна, перед іконами запа-
лити лампадку, водохресну або четвергову свічку. 

Майже повсюди обов’язковим обрядом на Іллю була колективна тра-
пеза («братчина») із закланням барана або бика, купленого у складчину. 
Окрім цього разом варили пиво або сусло, а закінчувалися все гуляннями 
молоді, іграми, хороводами і піснями. Організаторами Ілліної братчини, 
на відміну від інших свят, виступали чоловіки.

                  Приказки і прикмети
«До Іллі хмари ходять за вітром, а по Іллі – проти вітру», 
« Грім гримить, то Ілля по небесному мосту в огненній колісниці їде».
«На Іллі новий хліб на столі»
«Илья в воду налья»
«Якщо зранку хмарно, то сівба повинна бути рання і можна чекати добро-
го врожаю, якщо хмарно опівдні - середня сівба, а якщо ввечері - сівба 
пізня і врожай поганий»
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«Цілий день сонячно - на недорід»
«Минув Ілля - чекай гнилля»
«На Іллю з’являться хмари зранку - наступного року вродить хліб на ранніх 
посівах, хмари з’являться в обід - добре вродять середні посіви, хмари 
з’являться надвечір - добре вродять пізні посіви»
«Тільки до Іллі добрі рої, а по Іллі повісь роя на гіллі»
«До Іллі зробити сіно - наче пуд меду в нього вкласти»
«З Ілліна дня ніч довга, а вода холодна»
«Ілля на полі копи лічить»
«До Іллі хмари ходять за вітром, а з Іллі - проти вітру»
«На Іллі до обіду літо, а після обіду осінь»

                                              

                                            Мар’я добрий день
 Мироносицiя рівноапостольна Марiя Магдалина

       У народі    Ік. Св. Марії Магдалини
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4 серпня (22 липня за старим стилем) - День вшанування  Святої 
Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Народилася вона в 
містечку Магдали, яке було колись на берегах Генезаретського озера, в 
Сирії поблизу Капернаума. В Євангелії нічого не сказано про її юні роки, 
але з церковного переказу довідуємося, що була вона вродливою жінкою 
і жила грішно. Після того, як Ісус вигнав з Марії сім бісів і зцілив її, вона 
змінила своє життя – стала Його вірною ученицею та послідовницею. 
Марія йшла за Господом на Голгофу й плакала, була свідком його розп’яття 
і поховання. До сходу сонця у день Воскресіння Марія принесла миро, 
щоб помазати ним Його тіло, але, нікого не знайшовши, сповістила про це 
Апостолів. Вона перша серед сущих побачила воскреслого Господа і роз-
мовляла з ним, за що була визнана Рівноапостольною. Згодом вже літня 
Марія Магдалина переселилася в Ефес і там завершила свій земний шлях. 
У IX ст. її нетлінні мощі було перенесено з Ефеса до Константинополя. 
Вважають, що під час хрестових походів мощі були перевезені у Рим, де 
й перебували у храмі в ім’я святого Іоанна Латеранського. Папа Римсь-
кий Гонорій III освятив цей храм в ім’я святої рівноапостольної Марії 
Магдалини. Також частина її мощів знаходиться у Франції, в Проважі 
біля Марселя, де зведений храм, посвячений святій Марії Магдалині. Ча-
стини святих  мощів рівноапостольної Марії Магдалини зберігаються в  
монастирях Святої Гори Афон і в Єрусалимі.

   Цікаво, що саме з Марією Магдалиною пов’язують традицію дару-
вати крашанки на Великдень,  (бо Марія піднесла крашанку імператору 
Тиберію і вказала на Пілата як винуватця хресної смерті Ісуса).

Інші назви  «Мар’я - добрий день», «Мар’я ягідниці», «Мар’я – 
сильні роси», «Мироносиця». 

                      У церковному календарі
Цього   дня православна церква почитає: Мироносицю рівноапостольну 

Марію Магдалину; перенесення мощів  свяченомученика  Фоки Си-
нопського; священномученика Михайла (Накарякова) пресвітера; свяче-
номученика Алексія (Ілінського) пресвітера; преподобного Корнілія Пе-
реяславського. Святі іменини відзначають: Агап, Зіна, Кіпріан, Корнілій, 
Марія, Фока, Іван, Протас, Олексій, Миколай.
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               Обряди на Мар’ю добрий день

У цей день, селяни не працюють у полі, щоб не вбила блискавка, так як  
вважали  Марію Магдалену небесною володаркою грому та блискавки 
Перуницею. Також вважали, що Марія «оберігає від холери» та молились 
їй для зцілення від біснуватості та блудної пристрасті.
   Опівдні цього дня стежки росяні, тому босоніж, за народним повір’ям, 
ходити не можна доки Мар’я не збере всю росу. У Мар’їн день, рясний та 
довго світовий, існував обряд, за яким стелили льони на росяній траві, яка 
зумовлювала швидке добування нитки для прядіння. 
  На Мироносицю обмітають своє житло березовим віником, заздалегідь 
приготованим або від Трійці залишеним, віконниці освітлюють Мар’їним 
світлом. У лісах йде збір чорної і червоної смородини та чорниці, а в сад-
ках виймають квіткові цибулини, пересаджують квіти.

                         Приказки і прикмети

«Коли гроза - сена будет за глаза».
«На Марию Магдалину в поле не работают - гроза убьёт».
«На Марию сильные росы - льны будут серы и косы». «Роса укоротывает 
самый рост льна».
«Мария Магдалина - ягодница, поцелуйница, сладостница».
«В лес иду - пусто, из лесу - густо!»
«Магдалена - води по колена» 
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                          Медовий Спас
                               Маковія

         У народі Ік. Сім святих мучеників Маковеїв                                                                                                                 

14 серпня (1 серпня за старим стилем) - народне православне свято 
Медовий Спас Семи Мучеників Маккавеїв або Перший Спас. 

Походить це свято ще з Константинополя. У серпні місяці це місто 
страждало від розповсюдження всіляких хвороб, тому у древні часи була 
встановлена традиція – виносити з храму святої Софії для освячення міста 
і передбачення хвороб та епідемій, частину хреста, на якому був розіп’ятий 
Ісус. Скоріш за все попередня назва цього свята була не “походження”, а 
“предисходження”, тобто винос. Називався цей спас “Медовим” тому, що 
вважалося, що з цього дня бджоли вже не носять мед з квітів.

Невід’ємною традицією цього дня є збирання першого меду. Вшано-
вують також сім святих мучеників – братів Маккавеї (Авім, Антонін, Гурій, 
Єлеазар, Євсевон, Алім й Маркелл), а також матір їхню Соломонію (чи 
Соломію) та їх вчителя Єлезар, які постраждали за відмову прийняти язич-
ництво і в 166 році до н.е. прийняли мученицьку смерть. Тому це свято має 
ще одну цікаву назву – “Маковій”.       

На Маковій крім меду, збирають і мак. Зібрані частування обов’язково 
освячують у церкві. Після освячення господині печуть пироги з маком та 
медом, а маком ще захищають свої оселі від нечистої сили.  
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Називають цей Спас ще й “Мокрим”, тому що ще за часів князівства 
освячували воду і останній раз в році купали коней, щоб були здорові на 
цілий рік. Купання на Маковій цього дня було ознакою міцного здоров’я 
і для людини, а крім того з Маковієм розпочинався Успенський піст.

Інші назви свята: «Перший Спас», «Мокрий Спас», «Спас на воді», 
«Лакомка», «Медолом», «Бджолине свято», «Проводи літа», «Спасівка», 
«Маковія» та «Медове свято» .

              У церковному календарі
В цей день православна церква почитає: Винесення чесних древ 

Животворящого Хреста Господнього, або Свято Всемилостивого Спасу 
та Пресвятої Богородиці; день семи Святих Мучеників Маковеїв, або, як 
кажуть в народі, «Маковія»: Авіма, Антоніна, Гурія, Єлеазара, Євсевона, 
Аліма і Маркела, їх матері Соломії та вчителя їх Єлеазара, які в 166 р 
до н. е. очолили повстання за віру в єдиного Бога і були за це жорсто-
ко покарані. Іменини святкують: Антон, Гурій, Олександр, Елізар, Авім, 
Алім, Аттій, Євклей, Євсевон, Киріак, Леонтій, Максиміліан, Соломонія, 
Тимофій, Федір, Спасій. 

    Обряди на Медовий спас та Маковія
За традицією цього дня у церквах святять воду, квіти й мак. На 

Маковія кожний мав букет квітів, в якому обов’язково присутні великі 
достиглі голівки маку. Такий букет називається «маковійчик» або 
«маковійка» і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і 
гвоздики, і барвінок, а також різні трави (які в народі називають зіллям, 
зіллячком): васильки, м’ята, чебрець, любисток, Петрові батоги, полин, 
деревій, будяк-пристрітник. «Маковійську квітку» переважно робили 
з городніх квітів, але добавляли в букет і лісові квіти. Пишний букет 
складався з чебрецю, чорнобривців, васильків, нагідок, польових соки-
рок тощо. Додавали інколи й голівку невеличкого соняшника, і все це 
обв’язували червоною стрічкою. Голівки маку в’язали в окремий букет. 
До речі, дівки-чарівниці святили ще й мак-видюк (дикий мак). В народ-
ному знахарстві він виступає, як засіб проти чародійства: вважалося, що 
цим маком треба обсипати дім, і тоді всі відьомські хитрощі зникнуть.

Кожна квітка в букеті мала своє призначення. Так, м’ята мала 
оберігати сім’ю від усякої напасті й додавати здоров’я, ласкавці - щоб
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у родині була ласка, злагода та щирість, соняшник уособлювався з небес-
ним світилом, щоб воно було завжди ласкавим і милосердним для людей, 
тварин та рослин.

Після освячення букет квітів та голівки маку кладуть за образи і 
зберігають до весни. Весною мак розсівали по городу, а засушені квіти на 
Благовіщеня вплітали дівчатам у волосся — «щоб не випадало».

На Маковія готують пісний борщ з грибами. Віруючі намагаються 
зранку нічого не їсти, аж поки не вип’ють свяченої води. Обрядовою їжею 
цього дня є «шулики», або «ломанці». Готують їх так: печуть пісні коржі на 
соді, ламають на дрібні шматочки і заливають свіжим медом з перетертим 
маком. Цю страву залюбки їдять діти.

Всі чоловіки повинні з’являтися на це свято в козацькому одязі. Цьо-
го дня хворі на пропасницю купаються в річці, бо вода на свято Маковія 
вважається цілющою.

У Київській державі цей звичай перетворився на хресні ходи до річок, 
водоймищ, озер. Вода освячувалася і після цього в ній купалися, а також 
купали худобу, щоб вона не хворіла. Традиційно саме в цей час освячува-
ли нові колодязі і чистили старі. За переказами цього дня 988 р. хрестився 
князь Володимир. Під час цього свята при богослужінні відбувається вине-
сення хреста на середину храму і поклоніння йому, а після літургії - хрес-
ний хід до води.

У Перший Спас починається Успенський піст - «спасівка», який триває 
два тижні. У народі кажуть, що Перший Спас - це проводи літа. Цього дня 
починають відлітати ластівки. Ластівка весну починає і осінь накликає.

                 Приказки і прикмети
«Який Маковій, таке й Успіня»
«Пройшов Спас — пішло літо від нас»
«На первый Спас святи колодцы, купай в реке лошадей, защипывай горох, 
готовь гумна, паши   под озимь»
«На первый спас святи колодцы, святи венки хлебне»
«На первый спас лошадей (весь скот) купают»
«Паши под озимь, сей озимь»
«На Маковія збирають мак»
«Злива на Маковія - мало пожеж буває»
«Отцветают розы, падают хорошие росы»
«На первый спас олень копыто обмочил (вода холодна)»
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       Преображення Господнє
               Яблучний Спас

            
          У народі                   Рафаель.  Преображення 

19 серпня (6 серпня за старим стилем) – слов’янське свято, яке на-
зивають Яблучний Спас, Другий Спас, Свято перших плодів, Горохів день 
або Преображення.

Усі три синоптичних Євангелія містять подібні описи Преображення 
Господнього: Матвій 17:1; Марко 9:2; Лука 9:28. Відкривши учням, що 
Йому слід постраждати, бути вбитим і на третій день воскреснути, Хри-
стос завів трьох апостолів - Петра, Якова й Івана на гору Фавор і преобра-
зився перед ними: обличчя Його просяяло, як сонце, одяг зробився білим, 
як сніг. Преображення Христове супроводжувалося з’явою старозавітних 
пророків Мойсея й Іллі, які говорили з Ісусом про Його близький відхід. 
Усіх їх осінила світла хмарина, і з неї почувся голос: «Це Син Мій Улюбле-
ний, що Його Я вподобав. Його слухайтеся!».

Святкуванням Преображення Церква сповідує поєднання у Христі 
двох начал - людського і Божого. Преображення є поява Сина при свідченні 
Отця в Духові Святому, тобто одкровення всіх іпостасей Святої Трійці. 
Преображення полягало не у зміні Божественної природи Христа, але у 
з’яві Його Божества у природі людській. Відповідно до Івана Золотоусто-
го, Преображення відбулося, «щоб показати нам майбутнє преображення
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єства нашого і майбутнє Своє пришестя на хмарах у славі з ангелами».

                      У церковному календарі
В цей день православна церква почитає: Преображення Господа Бога і 

Спаса нашого Ісуса Христа. Іменини святкують: Михайло, Макар, Архип, 
Феоктист, Іван, Спасій. 

                                 Обряди на Яблучне свято
Вважалось, що Яблучний Спас означає настання осені і перетворення 

природи. До цього свята не дозволяється їсти яблука і страви з ними. Але 
в цей день належить зривати і освячувати яблука і інші фрукти нового вро-
жаю.

Люди вірили, що якщо загадати бажання в Яблучний Спас, а потім 
з’їсти посвячене яблучко, то бажання обов’язково збудеться. Яблучний 
Спас - це ще й нагадування про те, що яким би другий раз не було важ-
ким життя, яке б видиме торжество зла не відбувалося в навколишньому 
середовищі і в історії, всесвіт - це творіння Бога, а людина - вінець цього 
творіння.

Крім яблук, у цей день на церковну паперть приносять й інші плоди 
врожаю: горох, картоплю, огірки, жито, ячмінь тощо. Все це священик по-
винен після обідні благословити і прочитати над ним молитву, за що вдячні 
прихожани наділяють його так званими зачатками - по-трохи від кожно-
го сорту з принесених плодів. Освячення у цей день винограду і різних 
фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість усього створеного у 
безкінечному царстві життя.

У давнину в день Преображення Господнього існував звичай наділяти 
плодами бідних та вбогих; звичаю цього дотримувалися так суворо, що 
коли дізнавалися про когось, хто не зробив цього доброго діла, таку людину 
вважали невартою уваги і припиняли з нею спілкуватися. Звичай наділяти 
бідних плодами садів та городів був мірою християнської моралі.

Колись до Преображення правовірні селяни не їли садовини, бо це 
вважалося за великий гріх. Якщо ж все-таки хто-небудь не втримається і 
з’їсть яблучко до Спаса, то спокутувати цей гріх можна було тільки тим, що 
сорок днів після Спаса не їсти жодного яблука.
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Особливо суворо дотримувалися цього правила ті, у кого вмерли діти-
немовлята. Існувало повір’я, що «на тому світі» ростуть срібні дерева з 
золотими яблучками. Золоте яблучко дають лише тим дітям, чиї батьки до-
тримувалися звичаю не їсти яблук до Другого Спаса.

Другий Спас - це день поминання померлих родичів. За народним 
віруванням, це третій вихід померлих на світ у весняно-літньому сезоні: 
(перший - у Страсний Четвер, другий - на Зелені Свята). 

Для господарів свято символізує закінчення жнив та завершення літа. 
У церкві святять обжинкові вінки, з незжатих на ниві кількох стеблинок 
жита зав’язують «Спасову бороду». 

                   Приказки і прикмети

«Якщо день сонячний та безхмарний - осінь буде сухою. Якщо дощовий - 
мокрою»
«Прийшов Спас - пішло літо від нас»
«Після другого Спаса - дощ хлібогній»
«Якщо антонівка вродила - наступного року хліб уродить» 
«Із Спаса - Преображення погода преображається» 
«Прийшов другий Спас - бери рукавиці про запас» 
«Минув Спас - держи кожух про запас» 
«Як прийде Спас, комарам урветься бас, а як прийде Пречиста - забере їх 
нечиста»
«Якщо на Спаса нема дощу, то це прикмета, що буде гарна суха осінь. 
Дощів небагато буде»
«Якщо на Спаса йде дощ, січень наступного року буде сніжний, якщо жар-
ко - січень морозяний»
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           Успіня Богородиці
   Обжинки (Перша Пречиста)

     
       У народі    Ік. Успіня Пресвятої Богородиці

28 серпня (15 серпня за старим стилем) - Успіня  Пресвятої Богородиці, 
день, коли Діва Марія закінчила своє земне життя, а її тіло й душу Ісус 
Христос забрав на небо («небовзяття», «внебовзяття»). Немає жодних 
історичних даних, як довго Божа Мати ще перебувала на землі після Хри-
стового Вознесіння, ані коли, де і як Вона померла, бо про це у Євангелії 
нічого не згадано.

Церковний рік не тільки багатий на різні Богородичні свята, але він та-
кож ними починається і завершується. Його відкриває свято Різдво Пресвятої 
Богородиці, а завершує її славне Успіня, що в наших літургійних книгах має 
таку величну назву: «Успіня Пресвятої славної Владичиці нашої Богородиці 
і Приснодіви Марії». Свято Успіня належить до найстарших Богородичних 
свят. Святкування його почалося в Єрусалимі невдовзі після Собору в Ефесі 
(431 р.). Первісне святкування пам’яті Успіня під впливом Єфеського Со-
бору наголошувало радше привілей її Богоматеринства і тому звалося «Свя-
то Марії-Богоматері». В одній з похвальних бесід на честь преподобного 
Теодосія Великого (529 р.) говориться, що палестинські монахи щорічно 
з великим торжеством святкували 15 серпня «Пам’ять Богоматері», тобто 
пам’ять її Успіня. У Сирії в п’ятому столітті це свято мало назву «Пам’ять 
Блаженної». Аж у шостому столітті свято отримало свою теперішню
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назву: «Успіня Пресвятої Богородиці».
Також в цей день слов’яни святкують завершення жнив у полі. До се-

редини серпня закінчуються жнива хлібів, звідси і назва свята «Обжинки». 

                           У церковному календарі
Цього дня православна церква шанує: Успіня Пресвятої славної 

Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії»; ікону Софії, Премудрості 
Божої (Новгородської); ікони Успенія Божої Матері: Києво-Печерської, 
Овіновськой, Псково-Печерської, Семигородной, Пюхтицькой. Іменини 
святкують: Микита, Максим, Степан, Йосип, Левкій. 

                  Обряди на Обжинки
Обжинки розпочиналися оспівуванням останнього зжатого снопа та 

«Волосової бороди» (подекуди її називають «Спасовою» - трішки недо-
жатого збіжжя, оберненого колоссям до землі). Парубки проповзали попід 
ним, «щоби їх цілий рік спина не боліла». Сплетений із останніх колосків 
вінок надівали на голову найкращій жниці і з останнім снопом йшли на 
подвір’я господаря, співаючи об¬рядові пісні. Господар зустрічав у воро-
тах і зап¬рошував на обжинкову толоку (т. зв. «могорич»), що завершува-
лася грою троїстих музик і заба¬вою. 

Цього дня святять квіти, жито і все що зростає на поле. Також в цей 
день складчиною варили пиво, різали барана, пекли пиріг та скликали 
родичів та друзів на святкову вечерю. 

                   Приказки і прикмети
«Если Успение пройдет без заморозков, то до Ивана Постного морозов не 
будет»
«Морозы после Успения - к продолжительной осени»
«С Успенья солнце засыпает»
«До Успенья пахать - лишнюю копну нажать»
«Як прийде Спас, комарам урветься бас, а як прийде Пречиста — забере їх 
нечиста»
«Внесе нечиста, не винесе і пречиста»
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                                Хлібний Спас
              Свято Лісовика

         Лісовик    Хлібне свято (Хлібний Спас)

29 серпня (16 серпня за старим стилем) - день народного календаря, 
Хлібний Спас. Цього дня випікають хліб з нового врожаю і після освячен-
ня, він є головною стравою на столі.

Проте, ще до Хрещення Русі в цей день наші предки святкували день 
Лісовичка. Йому клали у пожертву (хліб, кашу тощо) на лісовій галявині, 
щоб «не водив» по лісу. Лісовик - Бог лісу, можливо Бог-пастух, який 
випасає лісову худобу: оленів, ведмедів, вовків, зайців. Тому люди-пастухи 
укладають із Лісовиком угоду, приносячи йому в жертву яйце або печиво із 
житнього борошна, які кладуть на лісовому перехресті чи на галявині. Тоді 
дикі лісові звірі не будуть забирати в людей їхню худобу. Інші назви свята: 
« Горіховник», «Спас на полотні», « Горіховий Спас». 

                 У церковному календарі
В цей день православна церква почитає: Перенесення із Єдесси в Кон-

стантинополь Нерукотворного Образу Господа нашого Ісуса Христа (944 
р.); мученика Діоміда, який був  лікарем і   якому моляться при різних неду-
гах і хворобах; Феодорівську ікону Божої матері, перед якою жінки молять-
ся про допомогу в родинних і інших життєвих потребах. Іменини святку-
ють: Аким, Демид, Алкивіад, Лаврентій, Никодим, Сабіна, Спас, Стаматій.
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                  Обряди на Хлібний Спас

Цього дня святять нові колодязі. Чистять до осені цілющі джерела, 
п’ють підземну водицю, обходять колодязі кругами, як би замикаючи те-
плу пору року. На Хлібний Спас печуть пироги з нового хліба: «Третій 
Спас хліба припас». Також з третього Спаса починають заготівлю лісових 
горіхів.

В давнину наші предки родиною ходили до церкви і молилися Госпо-
ду нашому, а господарки проводжаючи своїх чоловіків на поля з хлібом і 
сіллю, на віз, в якому їздили на поле, клали три снопи, на них укладали вже 
призначене для посіву в мішках жито. На полі засівальників зустрічали  
хлопці з пирогом та гречаною кашею. Після засівання пиріг з’їдали всією 
компанією та пригощались яблуками, овочами, горіхами. 

Також це свято називали Спасом на полотні, тому частенько в селах 
проходили ярмарки з продажу тканин та полотен.

                
               Приказки і прикмети

«Хорош Третий Спас - зимой будет квас»
«Урожай на орехи - урожай хлеба на будущий год»
«Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно»
«Відліт в цей день журавлів віщує ранню зиму»
«Після Успення прийшло - сонце на осінь пішло»
«Якщо на Третій Спас вода спокійна, то осінь буде тиха, а зима пройде без 
завірюх»
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                 Літні свята зі змінною датою
День Святої Трійці (50-й день після Пасхи, завжди у неділю)

П’ятидесятниця (День Святої Трійці, День Заслання Святого Духа, 
Зелена неділя) -  одне з головних християнських свят, яке у православ’ї 
входить до числа дванадесятих свят. Свою назву свято отримало на честь 
сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос пе-
ред своїм Вознесінням на небеса. Таким чином це свято нагадує про св. 
Трійцю, три відомі прояви, лики (іпостасі) Всевишнього - у вигляді Бога-
Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Святого Духа. Саме зі сходження Свя-
того Духа на апостолів починається історія створення святої, вселенської 
(кафолічної) апостольської Церкви, від якої ведуть своє походження всі 
сучасні християнські громади на нашій планеті. Цього дня у православ-
них храмах виконується одна з найурочистіших та найвеличніших служб 
в році: підлогу храму устеляють свіжоскошеною травою, ікони прикра-
шають березовими гілками. Наступного дня, у понеділок, святкують День 
Святого Духа.

                                Обряди на Трійцю
На Трійцю було прийнято прикрашати церкви, хати, двори і навіть 

вулиці свіжими травами, квітами та гілками. Особливе місце приділялося 
молодим березовим гілкам. В суботу перед Трійцею відбувалося одне з 
найважливіших в році поминання покійних родичів.
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В давнину у наших предків існував обряд: потрібно було прийти в 
церкву на Трійцю з пучком трави, яка має бути оплакана. Сльози означали 
дощ. Вважалося, що після цього влітку не буде засухи.

У день Трійці дівчата зазвичай ворожать на здоров’я та тривалість 
життя своїх рідних. Вони завивали вінки, а коли розвивали  перевіряли, 
наскільки добре він зберігся. Під час завивання вінка, потрібно було за-
гадати на кого він завивається. Зів’ялі вінки кидали у воду та слідкували, 
як вони поводитимуться: якщо потонуть - дуже поганий знак, а якщо по-
пливуть - усе буде добре.

Вважається, що протягом Зеленого тижня слід залишати на деревах 
полотно - русалкам на сорочки. Існує повір’я, що русалки можуть наси-
титися запахом свіжоспеченого хліба. Протягом русалчиного тижня тре-
ба ретельно дотримуватися народних «заходів безпеки»: у жодному разі 
не купатися у водоймах, бо русалки можуть потягти за собою. Тільки 
справжні відьми можуть дозволити собі таке задоволення й нічого не бо-
ятися. Забороняється кидати шкаралупи з яєць: якщо вони потраплять у 
воду, русалки стануть сильнішими та ще більше шкоди зроблять.

Після церковних урочистостей молодь збирається разом і починає 
розваги: пісні, жарти, хороводи. Свято триває до пізньої ночі.

В Україні перед святом (духової, зеленої суботи) прикрашали оселі 
зіллям. Гілками клена, липи заквітчували (клечали) хату - над вікнами, 
дверима, стромляли в землю гілки на посівах жита. На подвір’ї, біля воріт 
ставили принесену з лісу невеличку березу або осику. Долівку хати при-
трушували запашним зіллям: лепехою (явгір, татарка - місцеві назви), лю-
бистком, на вікнах ставили букети з чебрику, волошок, м’яти.  Саме як 
обереги клечання ставилося біля входу (на дверях, вікнах, воротах). Осика 
мала відганяти відьом. Крім цього, зрубану осичку вносили в клечальну 
суботу на ніч у хату, а ранком дивилися: якщо листя залишалося зеленим, 
хоча й зів’ялим за ніч, - всі в родині доживуть до наступної клечальної 
суботи; якщо ж листя почорніє, то буде в оселі покійник. Троїцьке зілля 
не викидали, а сушили й у відварах із нього мили волосся,  щоб не боліла 
голова, парили хворі ноги, клали під голову покійникові - «щоб йому і 
на тім світі пахло». Суха лепеха, покладена в сторону (місце зберігання 
жита), мала відганяти мишей, а в гнізді квочки - допомагати виводитись 
курчатам. Особливо цінували зілля, освячене у церкві.

У Святу Трійцю з ранку господиня обов’язково повинна спекти житній 
коровай. Але коли коровай буде готовий, його не можна відразу ж їсти. На 
деякий час випічку потрібно покласти в червоний кут, начитавшись на неї
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3 рази молитву «Отче наш». За повір’ями, троїцький коровай виганяє з 
людини нечисту силу, робить її добрішою та розсудливою.

За традицією на Трійцю влаштовували святковий обід, куди запрошу-
вали сусідів і родичів. А стіл неодмінно застеляли скатертиною. Після обіду 
скатертину не прали, а клали її на ніч під ліжко подружжя. Цей ритуал мав 
посилити любовні почуття між чоловіком і дружиною.

                Приказки і прикмети

«Троица тремя праздниками богата: цветами, травами и румяным летом»
«Троица - три дня строится»
«На Троицу девушки спрашивали у кукующей кукушки, долго ли ещё им 
быть в доме отца - сколько раз прокукует птица, столько лет и ждать ещё 
замужества»
«На Троицу дождь - много грибов»
«Троица троицей, а трёх свечей на стол не ставят»
«У червні на полі густо, а в коморі – пусто»
«У червні перша ягідка в роток, а друга - в козубок» 
«У червні люди раді літу, як бджоли цвіту»
«Червень з косою, а липень з серпом»
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                                   Нотатки
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