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

тягом 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. Причому історія 
більшості з них має глибокі історичні традиції, що виникли у дописемні часи. 
Особливо показовим є поєднання свят, що прийшли до нас із древніх язичниць-
ких епох з тими, що виникли вже після хрещення Київської Русі: дохристиянські 
звичаї гармонійно переплелися із релігійними, утворивши 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 собою 
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: трудова, 
сімейна та календарна. 

Трудові свята й обряди – це органічна складова святково-обрядової куль-
тури українського народу. Взаємозв’язок свят і праці має традиції, що сягають 
доісторичних часів, адже трудова обрядовість тісно пов’язана із календарним ци-
клом сільськогосподарських робіт. Обряди неодмінно супроводжували початок 
оранки, сівби, вигіну худоби на пасовище, завершення жнив, тощо.
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В селянській родині трудові традиції та обряди були справжньою школою для 
підростаючого покоління: у процесі виконання ритуальних дій дитина здобувала 
перші трудові навички. Усім розмаїттям своїх художніх, емоційних, атрибутив-
них, 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 ета-
пи життя людини та найважливіші стадії розвитку 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 обряди. Окрім них, у родині нерідко відзначалися події 
менш важливого значення: входини, пострижини, вступ до парубоцтва і дівоцтва, 
повноліття, срібне та золоте весілля, тощо. 

Календарні свята та обряди визначалися аграрним устроєм життя. Селяни 
нерідко замовляли хресний хід і молебень у полі до початку оранки, сівби, перед 
початком жнив. Відмічали день святого, ім’ям якого був названий 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 грома-
дянську позицію, почуття патріотизму, єдності її з рідним народом. Тож, вихо-
вуючи дітей та підлітків на народних традиціях, ми прагнемо сформувати у мо-
лодого покоління вірність ідеалам демократичної, правової держави, почуття 
власної гідності та належності до українського народу, а також маємо на меті сти-
мулювати 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 осінньго ци-
клу, що прийшло на зміну поетичному та теплому літу. Протягом трьох осінніх 
місяців, коли зібрано врожай і у сільських мешканців з`явилася можливість 
відпочити, у давноминулі часи проводилося понад 30 великих й менших народ-
них свят та обрядів. Більшість з них забулася або християнізувалася, зникли чи 
замінені їхні назви. До нас, на жаль, дійшло небагато яскравих осінніх свят, та й ті 
у видозміненому вигляді, що втратили свій глибинний зміст і красу. Відродити й 
повернути їх у побут навряд чи вдасться та чи потрібно це наступним поколінням. 
А от знати і шанувати свою минувшину необхідно не тільки фахівцям, а й кожно-
му культурному громадянинові України.

Публікації побудовані відповідно до православного церковного кален-
даря: інформацію про свята з постійною календарною датою розміщено у 
хронологічному порядку.
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Кожна стаття присвячена окремій події та містить історію виникнення свята, 
детальний опис обрядів та звичаїв, прикмети, приказки та ілюстрації.

Інформаційний огляд розраховано на широке коло читачів - він стане корис-
ним помічником для тих, хто займається духовним вихованням дітей та підлітків, 
а також для всіх зацікавлених у вивченні народознавчого матеріалу.

             Волосiка (Початок ріпних днів
Празник усікновення голови Іоанна Хрестителя               
                             (Предтечі)
              У народі                Ік. Св. Іонна  Хрестителя , Іоанн Предчета                                                                                                                                         

                                                                                                                                            

11 вересня - день народного календаря слов’ян, на який випадає «Свято 
усікновення голови Іоанна Хрестителя», або, як ще називають «Волосіка», «Ріпне 
свято», «Іван-пістний».

Обставини дитинства Іоанна відомі лише за розповідями євангеліста Луки. 
Хреститель був сином Захарія і праведної Єлизавети, літньої безплідної пари. Як 
оповідає Лука, архангел Гавриїл, з’явившись Захарію у Храмі, сповістив  йому 
про народження сина і сказав: «Багато з його народження радітимуть, бо він буде 
великий перед Господом; не буде пити вина та п’янкого напою, і Духом Святим 
сповниться ще з утроби матері своєї».
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(«Многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом; не бу-
дет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится ещё от чрева матери своей»). 
Захарій у свою чергу висловив недовіру архангелу, за що той покарав його німотою. 
Після того, як Діва Марія дізналася, що її родичка Єлісавета вагітна, вона прийшла 
провідати її та, «…коли Єлизавета почула привітання Марії, здригнулася дитина 
в утробі її, і Єлизавета сповнилась Духом Святим». Таким чином Іоанн передрік 
месію своїй матері ще будучі в утробі. Згідно із Євангелієм його народження 
відбулося на півроку раніше ніж його родича Ісуса. У Євангелії про дитинство 
Іоанна сказано небагато. Відомо, що він «був у пустелях до дня свого з’явлення 
перед Ізраїлем», тобто до достатньо зрілого віку. Про його діяльність Лука пише, 
що у пустелі трапився «глагол Божий до Іоанна, сина Захарія», після чого він ви-
рушив проповідувати Волю Бога, що висловлювала гнів Божий на грішників і за-
кликала їх до покаяння. Проте головною метою Іоанна була підготовка людей до 
пришестя Спасителя.

Незабаром після хрещення Господнього його було ув’язнено галілейським 
царем Іродом. Цар Ірод Антипа був сином того самого Ірода Великого, який на-
казав колись убити 14 тисяч віфлеємських немовлят. Іоанн осуджував царя Ірода 
Антипа в тому, що той, за життя свого брата Філіпа, одружився з його дружиною, 
Іродіадою, яка через це розлютилася на Хрестителя і попросила свого чоловіка 
вбити його. Проте цар не погоджувався, адже вважав Іоанна великим пророком, 
не раз прислухався до нього й у багатьох випадках чинив згідно із його слова-
ми. Однак, щоб догодити дружині, цар кинув Іоанна до в’язниці. Та цариця не 
вдовольнилася цим й вирішила дочекатися зручного моменту для помсти. Минув 
майже рік. Коли Ірод святкував день народження, то влаштував бенкет для своїх 
вельмож, тисячників і галілейських старійшин.

На бенкет прийшла дочка Іродіади Соломія, падчерка Ірода, і стала танцю-
вати, догодивши Іродові та його гостям. Цар сказав: «Проси у мене чого хочеш», 
і навіть клявся що віддасть їй половину свого царства. Тоді дівчина запитала у 
своєї матері, чого просити у Ірода? Цариця  відповіла: «Голову Іоанна Хрестите-
ля». Повернувшись, дівчина промовила: «Я бажаю, щоб ти мені зараз подав голо-
ву Іоанна Хрестителя на таці».

Цар засмутився, але не міг перед гостями порушити клятву. Він послав воїна 
до в’язниці щоб той відсік голову пророка. Воїн, виконавши наказ царя, приніс на 
таці голову Хрестителя. 

   Багато місць у світі претендують на володіння реліквіями Іоанна Предтечі. 
Наприклад, фрагмент його голови зберігається у Римі в церкві Сан-Сільвестро-ін-
Капіте, ще один фрагмент є у Ам’єнському соборі, куди його приніс у 1204 році 
тодішній володар Пікіньї Валон де Картон, як здобич під час Четвертого хресто-
вого походу з Константинополя. 
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Серед інших святих Іоанн Хреститель має найбільшу пошану - протягом 
церковного року на його честь відзначається аж шість дат. Свято зачаття (6 жов-
тня – 23 вересня за старим стилем), Різдво Пророка Предтечі Іоанна (7 липня – 24 
червня за старим стилем), усікновення голови (11 вересня – 29 серпня за старим 
стилем), перше і друге знайдення голови (8 березня - 24 лютого за старим стилем), 
третє знайдення голови (7 червня – 25 травня за старим стилем) та Собор Іонна 
Хрестителя, святкування Богоявлення ( 20 січня – 7 січня за старим стилем)

                  У церковному календарі
Святі іменини у: Анастасії, Івана, Юліанії (Уляни) 

               Обряди на Волосіка (Івана Пістного) 
У цей день прийнято проводити обряд на успіх в справах. Для цього купують 

нове взуття, в якому потім стоять вечірню службу у церкві. А коли повертаються 
додому то, миють підошву в тазу та зливають воду в півлітрову банку й несуть 
собі на службу (роботу), але щоб ніхто не бачив. Далі обливають будь-який кут 
споруди, де працюють, а банку залишають поряд із будівлею. 

  Обов’язково на це свято потрібно сходити до церкви і помолитись, особли-
во самотнім людям. Прийняти рішення, які будуть важливими в майбутньому. Цей 
вечір потрібно провести у колі друзів. 

На Волосіка збирають трави, лікувальне коріння, готують багато їжі, та при-
гощають бідних. З Івана Пістного селяни розпочинали збирали ріпу (ріпа - по-
новлююча приріст роду, національна гордість Русі), проте «Ріпне святкування» 
проходило без співів та танців, тому що Соломія танцями та співом випросила 
відрубати голову Івана Хрестителя. Ще на Волосіка розпочинали приготування 
розносолів на зиму та дотримувалися суворого посту. Неможна було їсти м’ясо та 
навіть тримати ножа у руках. Також заборона була на: яблука, картоплю, капусту, 
цибулю та на все те що нагадувало коло.

                                 Приказки і прикмети
У давнину вважалося, що цей день завершує літо та відкриває осінь, тому 

говорили:
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«Иван постный – осени отец крестный»;
«Иван постный пришел – лето красное увел»;
«Последние грозы – до Головосека»;
«Если в этот день слышен гром, то будет долгая и теплая осень»;
«Иван Предтеча гонит птицу далеча»;
В цей день закінчувалось літо червоне, зустрічали бабине літо. З цього й пішла 
приказка: «С Ивана-поста мужик осень встречает, баба свое лето начинает».

                       Преподобний Симеон Стовпник
            Семен Літопровідник (Весілля Свічки)

                   У народі                   Ік. Преподобного Симеона Стовпника

14 вересня  - день народного календаря східних слов’ян, коли здійснювалися 
обряди, що знаменують наближення осені.

Також у цей день відзначається православне свято - день пам’яті та шанування 
Преподобного Симеона Стовпника, який походив з Каппадокійського поселення 
Сисан. Батьки його були християнами, мати - візантійська християнська свята з 
Антіохії - Преподобна Марта. З 13 років Симеон пас овець і робив це з великим 
бажанням. Він любив відвідувати храм Божий, уважно слухав богослужіння 
і читання Євангелія. Одного разу старець-богослов пояснив йому зміст цих 
заповідей. Тоді Симеон, не заходячи додому, направився до монастиря. Було йому 
в цей час 18 років. Після довгих і слізних прохань ігумен прийняв хлопця до 
монастиря.
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Аскетичні подвиги юнака стривожили ігумена і він порадив молодому ченцю по-
слабити вимоги до себе самого, або покинути монастир. Симеон пішов з монасти-
ря і поселився на дні висохлого колодязя.

Але скоро ігумену в сонному видінні з’явився Ангел, який звелів повернути 
ченця, проте  Симеон недовго перебував у монастирі. Незабаром він подався до 
кам’яної печери неподалік від села, де і прожив три роки, укріпившись в суворо-
му чернечому житті. На період святої Чотиридесятниці він повністю відмовився 
від води і хліба, до того ж двадцять днів молився стоячи. Остерігаючись мирської 
слави, і дотримуючись самотності, Симеон побудував стовп висотою 4 метри, а 
згодом підвищував його, там він влаштував собі маленьку келію для молитви. Але 
найбільше дивувало людей те, що в спеку і холод, вдень і вночі він стояв у молитві. 
За це Бог дав йому силу творити чудеса, тому зневірені тисячами приходили до 
нього слухати про Христову віру і приймали її. Стовп, на якому жив святий, був 
обнесений залізною огорожею і жінкам було суворо заборонено за неї заходити. 
Одного разу сталося так, що прийшла старенька жінка і забажала побачити Симе-
она. Це була його рідна мати, яка 27 років не бачила сина, і якого нарешті знайш-
ла. Коли сказали преподобному, що мати хоче його бачити, він передав прохання, 
щоб трохи перепочила, і, коли вона сіла відпочити, Бог покликав її до себе. Не-
живу принесли її до стовпа. Святий Симеон глянув на матір, попрощався з нею, 
поцілував і мертве тіло матері освітилось блаженною усмішкою.

Про кончину Стовпника першим дізнався його учень Антоній. Стривожений 
тим, що його наставник вже третій день не показується народові, він піднявся по 
драбині на стовп і знайшов вчителя мертвим. Тіло було в стані молитви. Святий  
помер у 459 році, проживши 103 роки. Його поховали недалеко від стовпа, на яко-
му він мешкав, а згодом на місті, де стояв стовп, побудували монастир.

   Свою назву слов’янське свято «Семен Літопровідник» отримало тому, що з 
1492 року (7000 рік від створення світу) по 1699 рік (7207 рік від створення світу) 
1 вересня (за старим стилем) вважалося на Русі, за прикладом грецької церкви, 
днем «Новоліття» - напередодні закінчувалося літо, а з цього дня починався но-
вий рік. 

                           У церковному календарі 
Цього дня православна церква вшановує: Преподобного Симеона Стовпни-

ка (459 р.) і матір його Марфу (428 р.); праведного Ісуса Навіна (16 ст. до н.е.); 
преподобномученицю Татіану; мученика Аіфала, диякона Персидського (380 р.); 
Собор Пресвятої Богородиці в Міасинської обителі (у пам’ять обретіння її ікони 
864 р.); Чернігівську-Гефсиманську (1869 р.), Олександрійську, Серпневу (1914 
р.) іменовану «Всеблаженная» (у Казані) ікони Божої Матері. Іменини святкують: 
Аіфал, Амоній, Ангел, Гермоген, Єванфія, Євод, Ісус, Каліста, Мелетій, Симон 
(Семен), Марта, Марфа.
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                               Обряди на Семена
На Семенів день справляли в селах новосілля. За добу до переїзду впускали 

до будинку півня і кішку. Вони домовничали і випроваджували з будинку всяку 
нечесть. Вранці у день новосілля господарка вигрібала все вугілля, весь жар з печі 
старого будинку у два чавуни: в маленький та великий. Маленький чавунець при-
значався для домового. Великий же люди похилого віку з почестями і благосло-
венням переносили до нового будинку. Ставила господиня маленький чавунець 
з вугіллям у старому будинку на стіл, промовляючи: «Батечку домовий, милості 
просимо з нами на нове життя піти, на нове місце, до нового хліба». Після чого 
брала чавунець і йшла у новий будинок. Там вона ходила по кутах і трясла чаву-
нець, брязкала кришкою, випускала домового, даючи йому право уподобати собі  
кут. Потім старці вносили до нового будинку великий чавун з вугіллям, ставили 
його на припічок в бабиному куті, а господиня вже витрушувала вугілля з ча-
вунця у піч, підкладаючи березові дрова так, щоб поліна лягали хрест навхрест. 
Невістки ставили у цей час на стіл хліб з сіллю. Потім господар вносив домашні 
ікони, обходив з ними будинок зсередини і виходив на крильце.

В Україні з Семена кінчається «вулиця» (праця у дворі) і починаються засідки, 
тобто робота в хаті при вогні. З настанням осені на Семенів день увечері гасять 
старий вогонь, а під ранок розпалюють новий «живий вогонь» з дерева і розно-
сять по всьому селу. Перед першими осінніми засідками з тліючою «головешкою» 
в полі («на постать») ходять, обкурюють ниву в оберіг «від лиха, притки и при-
зора». Раніше селяни вогонь називали «богом», «святим вогнем»; при роздуванні 
вогню читали молитви. Вогонь переносили із старого житла до нового.

Весілля Свічки  - одне з прадавніх свят на честь осіннього рівнодення, 
коли літо повертає на осінь. Ще за часів Русі на Поділлі у цей час ставили гар-
но уквітчану велику свічку, світло якої наче доповнювало вже не такого гарячого 
сонця. Святкування тривало всю ніч. Починалося воно 14 вересня і тривало цілий 
тиждень аж до 21 вересня. Це свято гомоніло, вирувало піснями і танцями, молит-
вами і священнодійствами наших предків, які вшановували Сонце, яке повертає 
з літа на осінь. У цей час воно входить до знаку Діви, його сила зменшується, і 
світло свічки, комина, посвіта символічно доповнює його в кожній оселі.

В козацькій Україні запорожці у цей день відзначали постриження молодих 
хлопців і вперше саджали їх на коня. Цей звичай походив ще від княжих часів. На 
Семена закінчувалися гуляння на «вулиці» й починалися вечорниці у хаті.

Також існував звичай на Семена під назвою  «похорони мух».  В народі вірили, 
що якщо «злу муху закопати восени в землю - інші кусати не будуть». Разом з «по-
хоронами мух» і літо вирушало. Нарядні дівчата робили труни з гарбузів, огірків, 
редьки або ріпи, укладали туди мух з удаваним криком і несли до викопаної моги-
ли. Похорони здійснювалися за всіма канонами цього обряду.
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                            Приказки і прикмети
«На Семена ясно – осень ветряная»;
«Если день грязным вышел, то осень дождливой будет»;
«Если шишки на ели выросли низко – быть ранним морозам, а если на верхушке 
– настоящие холода наступят, лишь в конце зимы»;
«Если гуси улетели на Семенов день, - жди ранней зимы»;
«Семен лето провожает, бабье лето наводит»;
«Бабье лето ненастно — осень сухая»;
«На Семёна дитя постригай и на коня сажай и на ловлю в поле выезжай»;
«На Семёнов день до обеда паши, а после обеда пахаря вальком маши».

                                              Різдво Богородиці
                                     Осенина
                      У народі                                               Різдво Богоматері 

          

21 вересня  – свято «Осенини», яке присвячено зібраному врожаю, родючості 
та родинному благополуччю. До цього часу завершуються польові роботи: жнива, 
вивіз хліба в стодоли, прибирання льону. Закладаються основи добробуту сім’ї на 
майбутній рік.

Також цього дня вшановували Богородицю (Матір - Сиру-землю) і дякували 
за зібраний врожай. Вважається, що вона дає благополуччя сім’ї і особливо 
матерям, є заступницею землеробства. За церковними переказами, Богородиця 
народилася за тих часів, коли релігія була в занепаді.
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Батьки Діви Марії - матері Ісуса Христа - праведні Йоаким та Анна з 
Єрусалима довгий час не мали дітей. Це вважалося Божою карою й ганьбою. Под-
ружжя постійно молило Бога про дитину. Незабаром Анні, яка була вже похилого 
віку, з’явився Ангел і сповістив, що в неї буде дитина і про її потомство будуть 
говорити в усьому світі. Через дев’ять місяців вона народила дівчинку. Назвали 
Марією, що означає «володарка і надія». Батьки пообіцяли присвятити дитину 
служінню Господу. Коли дівчинці виповнилося 3 роки, її віддали на виховання до 
Єрусалимського храму. Марія була обрана на роль матері Ісуса Христа, оскільки 
була дуже благочестива. Вона слухняно навчалася в монастирі, сумлінно вивчала 
Святе Письмо, а отже, якнайкраще підходила для виконання важливої місії на-
родження Сина Божого. 

Інші назви свята: «Друга зустріч осені», «Свято врожаю», «Друга Пречи-
ста», «Засідки», «Мати Пречиста».

                   У церковному календарі
Цього дня православна церква вшановує: Різдво Пресвятої Владичиці нашої 

Богородиці і Приснодіви Марії; преподобного Іоанна (1957 р.) і Георгія (1962 
р.), сповідальників; ікону Софії, Премудрощі Божої (Київської); ікони Різдва 
Богородиці - Сямської (1524 р.), Глінської (XVI), Лукіановської (XVI), Ісааковської 
(1659 р.); ікони Божої Матері - Курсько-корінної «Знамення» (1295 р.), Почаївської 
(1559 р.), Домніцької (1696 р.), Холмської і Леснінської. Іменини святкують: Іван, 
Макар, Марія, Лука, Лук’ян, Онісіфор, Созонт, Матвій, Іполит.

                       Обряди на Осенину
Вважалося, що з 21 вересня настає кінець літа і осінь вступає у свої права. 

Про цей день говорили: «Всякому літу амінь».  Зустріч осені у деяких місцевостях 
святкується оновленням в хаті вогню: старий вогонь гасять і запалюють новий, 
який добувають ударами кременя або тертям дерева.  

Рано вранці жінки та дівчата виходили до берегів річок, озер і ставків зустріти 
матінку Осенину з вівсяним хлібом і киселем. Старша жінка стояла з хлібом, а 
молоді довкола неї співали пісні. Після цього розламували хліб на шматки по чис-
лу народу і годували ним худобу. Далі починалося свято з урочистою трапезою, 
співами, танцями.

Вважається, що свято Осенина - це традиційно жіноче свято: жінку шану-
вали, як продовжувачку роду. Цього дня звертають свої молитви до Богородиці 
бездітні матері, щоб свята заступниця послала дитину. 
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Жінки, в яких немає дітей, накривають стіл і запрошують всіх жебраків в селі, «Щоб 
молилися за її дітей». Ці жінки замовляють службу в церкві, а після богослужіння 
запрошують всіх до себе на обід.

У старі роки цього дня сходилася до наречених рідня. Після ситного обіду 
молода господиня показувала в будинку все своє господарство. Гості, за звичаєм, 
повинні були хвалити і навчати розуму. Господар водив гостей на двір, показував 
їм в коморах жито, в сараях літню та зимову збрую, а в саду пригощав пивом з 
бочки примовляючи: «Аспосов день - поднесеньев день. Лей, лей, кубышка! По-
ливай, кубышка! Пейте, гости, пейте - хозяйского добришка не жалейте!» Цього 
дня влаштовується велике застілля. До святкового столу готували кутю з різних 
круп нового врожаю з медом, зерновий хліб, кулеб’яку з рибою, сир, холодець, ва-
рили пиво і заколювали вівцю (барана). За старих часів в цей день у селі заколю-
вали оленя або бика. На банкеті обносилася чаша і над нею славили Матір-Сиру-
Землю за те, що народила хліб та інші запаси. Кутю також ставили на підвіконня 
- пригощали духів померлих родичів.

З «осениною» основна господарська діяльність переносилася з поля в город 
або до будинку: починався збір овочів (перш за все, заготовляли цибулю). В деяких 
селах молодь ворожила, коли виїжджала на острови для проведення молодіжного 
свята на честь завершення жнив. Осенини ніби поєднують у собі два свята: земний 
і духовний. По своїй земній суті - це свято врожаю, що супроводжується іграми 
та піснями, а по своїй духовній, небесній природі - день народження Діви Марії, 
матері Ісуса Христа. 

                       Приказки і прикмети

«Прийшла Перша Пречиста – одягла природа намисто, прийшла Друга Пречиста 
– взяла комара нечиста, прийшла Третя Пречиста – стала діброва безлиста»;
«Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а прийде Покрова – на дереві голо»;
«Пречиста – картопля чиста»;
«Перша Пречиста жито засіває, а друга – дощем поливає»;
«Якщо погода цього дня добра, значить осінь буде доброю»;
«Червоне небо – до вітру та злив»;
«Як прийде Спас, то комарам урветься бас, а як прийде Пречиста — забере їх не-
чиста»;
«Прийшла Пречиста — принесла старостів нечиста».
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 Воздвиження Чесного й Животворящого Хреста                           
                      Господнього (Здвиження)
                                 
                 У народі                              Ік. Воздвиження Хреста Господнього

      

27 вересня  відзначається Воздвиження Чесного й Животворящого Хреста 
Господнього, або, як кажуть у народі, Здвиження. У цей день, за народними прик-
метами, починають вилітати у вирій птахи. Першою це робить зозуля, бо вона 
ключниця вирію - «у неї ключ від тієї країни». Згідно із народним повір’ям, вирій 
– це дивне, тепле місце десь далеко біля моря. Десь у цю пору починають ховатися 
на зимову сплячку й змії. За народним повір’ям, різні гади теж повзуть до вирію. 
Вони добираються туди лише повзучи по деревах. Але не всі змії туди дістаються, 
ті із них, які кого-небудь покусали, отримують покарання – вони залишаються тут 
мерзнути в холодні осінні дні. 

Воздвиження Хреста Господнього - християнське свято, присвячене згадці 
про знаходження святою рівноапостольною царицею Єленою справжнього хре-
ста, на якому був розп’ятий Ісус Христос, і Воздвиження його для загального вша-
нування і поклоніння. Відомо, що, цариця Єлена, мати імператора Костянтина 
Великого, у 325 р. відправилася до Єрусалиму з метою відшукати хрест, на якому 
був розп’ятий Господь, і місце поховання Христа. У результаті розкопок на місці 
храму Венери було знайдено три хрести. Для того, щоб довідатися, на якому з них 
був розп’ятий Господь, хрести по черзі покладали на померлу людину; коли по-
клали третій хрест -  померлий ожив. Від скупчення великої кількості людей не всі 
могли бачити і цілувати Хрест Господній; тоді Патріарх Єрусалимський Макарій 
воздвиг Хрест так, щоб народ міг його бачити. Ця подія і була покладена в основу 
богослужбового чина Воздвиження Хреста. Частинки древа Животворящого Хре-
ста були розіслані по всій імперії. 
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                          У церковному календарі

Цього дня православна церква вшановує: Воздвиження Чесного й Живот-
ворящого Хреста Господнього, Преставлення святого Іоана Златоуста (407 р.); 
Священномученика Іоана пресвітера (1918 р.); Священномученика Миколая 
пресвітера (1937 р.); Леснінську ікону Божої Матері (1683 р.); Святу Марію Тар-
суську (607 р.). Іменини святкують: Іван, Калістрат, Палій, Папій, Анфім, 
Ян, Миколай.

                            Обряди на Здвиження
У цей день люди намагалися не ходити до лісу, бо начебто «о цій порі зби-

раються в гурти вужі, гадюки та інше гаддя». На своїх збіговиськах вони радять-
ся, як і де перезимувати. Легенда застерігає: якщо в цей день натрапити на таке 
кубло, то змії можуть покусати. 

Також цього дня селяни вирізали хрести з дерева, складали хрест-навхрест 
гілки горобини, малювали хрести в місцях, що хотіли уберегти від нечистої 
сили: у засіках, хлівах, закінчували збір врожаю, викопували пізню картоплю, а 
господині рубали капусту та заготовляли її на зиму.  

На Здвиження здійснювались хресні походи навколо села, вважалось, що 
цей обряд оберігає селище від лиха на цілий рік. Також селяни обов’язково ходи-
ли до церкви, де стояли службу та молились. За народним повір’ям тим, хто мо-
литься цього дня та дотримується пісного посту  прощається сім смертних гріхів 
(не можна було їсти все, що нагадувало хрест, також груші, яблука, горіхи). 

                     Приказки і прикмети

«Птахи дружно відлетіли у вирій - чекати суворої зими»;
«Павутиння стелиться повсюдно - до тепла; мало павутиння - на суху осінь»;
«Осіння павутина - на ясну погоду»;
«Добре вродив щавель - на теплу зиму»;
«Гуси летять високо - осінь буде тривалою»;
«Гуси свійські тримають дзьоби в пір’ї - перед заморозками»;
«Сире літо, а тепла осінь - довгою буде зима»;
«Дощ уранці, що бабині танці; дощ в обід - запрягай, додому їдь!»;
«Якщо в цей день павутиння від бабиного літа стелиться повсюди – буде тепло, 
якщо ж навпаки – холодно».
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                             Сергій Радонезький
                              Сергій-Капустник 

                         У народі                                       Ік. Сергія ігумена Радонезького

            
8 жовтня  – у цей день народного календаря слов’ян рубають толокою капу-

сту, б’ють курей  на продаж, йде підготовка до весільного сезону. Дівчата і паруб-
ки збираються на капустяну толоку, де багато жартують, баламутять, співають, 
прагнучи «показати себе», заграють один до одного. 

Також у цей день вшановують чудотворця всієї Русі Сергія ігумена Радо-
незького (1392 р.) – засновника знаменитої Троїце-Сергієвої Лаври, який виступав 
за об’єднання російських земель під егідою Москви, сприяв централізаторським 
прагненням Дмитрія Донського, допомагав йому у боротьбі проти Золотої Орди, 
зокрема, у підготовці Куликовської битви. Пізніше (1385 р.) помирив його з ря-
занським князем Олегом. Сергій Радонезький передбачив результат Куликовської 
битви. Він прагнув розширити на Русі шанування Трійці як символу єдності 
Руської землі, був ідейним натхненником об’єднавчої й національно-визвольної 
політики князя Дмитрія Донського. На сьогодні він є одним із найшановніших 
руських святих. 

Перший біограф Сергія Радонезького Єпіфаній Премудрий повідомляє, що 
майбутній святий, що отримав при народженні ім’я Варфоломій, народився в селі 
Варніци біля Ростова у родині боярина Кирила і його дружини Марії. Збіднівши, 
його батьки разом із трьома своїми синами Стефаном, Варфоломієм i Петром пере-
селилися у Радоніж. Після праведної кончини батьків, які перед смертю прийняли 
чернечий постриг, Варфоломій пішов до Хотьківського Покровського монастиря. 
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У той час там жив, прийнявши чернецтво після смерті дружини, його старший 
брат Стефан. Разом вони пішли шукати пустинного усамітненого життя. У глухо-
му лісі, на пагорбі Маковець, де нині стоїть Троїце-Сергієва Лавра, вони побудува-
ли дерев’яну келію i церкву, яку було освячено в ім’я Пресвятої Трійці. Незабаром 
Стефан покинув це місце i переселився до московського Богоявленського мона-
стиря. А Варфоломій прийняв постриг i залишився на самоті. Згодом, дізнавшись 
про його подвиги, до Варфоломія почали приходити інші ченці i будувати по-
ряд свої келії. 3 часом вони переконали його прийняти над ними ігуменство, і 
тому преподобного було висвячено у священний сан та наречено церковним ім’ям 
Сергій. 

У своєму монастирі він заборонив приймати милостиню і встановив прави-
ло, за яким ченці мали жити від своєї праці, у чому сам надавав їм приклад. До-
бра слава про Сергієву обитель приводила до нього щоразу більше богомольців 
і охочих прийняти ангельський образ. Поблизу монастиря згодом виріс посад, 
тобто поселення, яке все більше й більше розросталося. Дізнавшись про вели-
кого подвижника, Царгородський патріарх Філофей з особливим посольством 
надіслав йому хрест, параман і грамоту, в якій відзначав його доброчинне життя 
та рекомендував у монастирі запровадити суворий, за зразком монастирів сходу, 
спільножительний устав.

 Сергій помер 25 вересня 1392 року, а через 30 років були набуті «нетлінними» 
його останки. В 1452 році він був долучений до лику святих. Церква іменує його 
великим подвижником, і не дарма. Він возвеличився своїм істинно християнсь-
ким терпінням: і коли жив на самоті в дикій хащі лісу, і коли в скрутні роки голо-
дував зі своєю братією. Він терпів норовливих протягом усього подвижницького 
життя до кінця своїх днів. Святому моляться про зцілення від самих різних недуг, 
а також про розвиток розуму у дітей, про навчання і допомогу у важкому ученні, 
у бажанні уникнути гордині.

                У церковному календарі

Цього дня православна церква вшановує: Сергія ігумена Радонезько-
го; преподобну Єфросинію Олександріївську; святого Миколу сповідальника, 
пресвітера; преподобну Єфросинію Суздальську; перенесення мощів святителя 
Германа, архієпископа Казанського; преподобну затворницю Досифію, Київську; 
преподобномученика Пафнутія єгиптянина і з ним 546-ти мучеників. Іменини 
святкують: Герман, Євгеній, Максим, Миколай, Павло, Прохор, Роман, Сергій, 
Афанасій, Євстафій, Єфросинія, Лаура, Пафнутій, Руф, Савініан, Феодосій, 
Феодулія, Феофіл, Пелагея, Фелікс.
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                     Обряди на Сергія Капустника

На капусник дівчата приходили, щоб допомогти тій або іншій родині загото-
вити на зиму капусту. На нього часто запрошували сім’ї, у яких були дочки на ви-
дання. Кількість запрошених залежала від врожаю капусти у господаря будинку. 
Як правило, збиралося не менше 10–15 дівчат. Парубки приходили непроханими. 
Святково вбрані дівчата рубали капусту принесеними з собою січеннями, а паруб-
ки розважали їх жартами, компліментами, допомагали закривати діжі, наповнені 
капустою, відносити їх в підвали. Увечері по всьому місту розігрувалися хороводи 
та гуляння. Кожна дівчина, вирушаючи на капусник, сподівалася, що її відмітить 
гарний парубок і засватається до неї після Покрови. За повір’ям, щоб це сталося, 
вона повинна була на Здвиження сім разів виголосити закляття: «Крепко мое сло-
во, как железо! Воздвигни, батюшка Воздвиженьев день, в сердце добра молодца 
(имя) любовь ко мне, красной девице (имя), чтоб этой любви не было конца-веку, 
чтобы она в огне не горела, в воде не тонула, чтобы ее зима студеная не тонула, 
чтобы ее зима студеная не знобила! Крепкое мое слово, как железо».

Також Сергія називали «покровителем курей на продаж», селяни вважали, 
що через курку, Бог говорить до них, а яйця, що вона несе, котрі потім православні 
розбивають на Пасху, символізують відродження, оновлення та плодючість. 

В деяких селах був звичай пекти пиріжки з капустою. Самий перший потрібно 
було закопати на капустяній грядці, щоб наступного року був гарний врожай.

 Цього дня  потрібно відвідати храм або монастир та помолитися і покаятись 
у гріхах. 

                       Приказки і прикмети

«Если на Сергея показались снежинки, то зима явится во всей красе на Михай-
лов день»;
«Первый снег сухой — к урожаю»;
«Первый сухой снег обещает хорошее лето»;
«Первый мороз наступит рано -  к снежной зиме»;
«Чтобы в доме достаток был, первый пирожок – матери-земле»;
«Секи капусту не жди Покрова»;
«Языком капусту не шинкуют»;
«Ешь капусту, да не мели попусту»;
«Доверил козлу капусту сторожить»;
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                      Покрова Пресвятої Богородиці
                                  Свято Покрови
                           
                            У народі                                  Ік. Покрови Святої Богородиці

          

14 жовтня відзначається велике християнське та народне свято Покрова 
Пресвятої Богородиці (Свято Покрови). За легендою, у цей день військо давніх 
русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу центр православ’я - Константинополь, 
намагаючись захопити місто. Мешканці столиці Візантії у гарячій молитві 
звернулись до Богородиці з проханням про порятунок. І Богородиця з’явилася 
перед людьми та вкрила їх своїм покровом (омофором). Після цього вороги вже 
не могли побачити цих людей. Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та 
його дружинники прийняли святе хрещення та стали християнами.

За іншою версією, натхненням для свята стало видіння Андрія юродивого під 
час облоги Константинополя військами агарян. Пресвята Богородиця з’явилася 
мешканцям міста у храмі та прийняла їх під свій захисний покров. Після цього 
війська противника відступили, а місто було врятовано. 

Свято Покрови посідає почесне місце серед шанованих свят в Україні. Що 
цікаво - шанується воно водночас і християнами і різновірами України, тільки 
зміст свята, навіть за однакової назви, зовсім різний. 

Покрова знаменує засинання Природи та вкривання Землі на зиму. 
Загальновідомою ознакою Покрови є те, що вона покриває Землю або листям, або 
снігом. До Покрови завершувався період сватань і приготування до весіль, який 
починався після Першої Пречистої.
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                           У церковному календарі

Цього дня православна церква святкує: Покрову Пресвятої Богородиці. 
Іменини святкують: Олександр, Ананій, Віра, Готія, Григорій, Денеготія, Дігна, 
Домнин, Донат, Євагрій, Євпроб, Іван, Каст, Киріак, Кріскент, Марціал, Михайло, 
Пасик, Петро, Прім, Пріск, Роман, Савва, Сатурніна, Фавстіна, Януарій.

                        Обряди на Покрови
До початку жовтня завершуються усі найважливіші сільські роботи на землі 

і цикл усіх хліборобських робіт. Це найблагодатніша пора для весільних гулянь, 
початку вечорниць. Тому у селах розпочинаються весільні осінні тижні. 

Це свято - початок сезону сватань та одружень, які закінчувались за два 
тижні до Пилипівського посту. Під впливом християнства дівчата, котрі бажали 
взяти шлюб саме цього року, мали побувати на святі Покрови у церкві і помо-
литися: «Свята Покрівонько, покрий мені голівоньку», «Мати-Покрівонько, по-
крий Матір-Сиру Землю і мене молоду», «Свята мати, Покровонько, накрий мою 
голівоньку, хоч ганчіркою, аби не зостатися дівкою». 

У багатьох народів, зокрема і у слов’ян, покривало (фата) вважалося дуже 
важливою весільною оздобою та слугувало ознакою заміжжя. За описами арабсь-
кого письменника XII ст. свідчиться, що якщо комусь подобалась дівчина, то він 
накидав їй на голову покривало і вона мусила стати його дружиною (точніше, 
мабуть, це була пропозиція до шлюбу). Та і зараз ми знаємо, що весільна фата 
широко представлена у весільному обряді. Як відомо, після одруження дівчина 
була вже молодицею і мала покривати голову наміткою чи хусткою. Намітка - це 
стародавнє вбрання заміжніх жінок, яке зав’язували навколо голови. Вже після 
просватання дівчині-нареченій покривали голову хусткою. 

Для дівчат Покрова - найбільше свято: у молоді починався сезон вечор-
ниць, а у господарів - період весіль, і юнаки залюбки брали участь у весільних 
обрядодійствах. 

В Карпатській Україні до Покрови остаточно поверталися всі пастуші отари 
з полонин і завершували останню мандрівку чумаки. Тому й казали: «Прийш-
ла Покрова – сиди, чумаче, вдома». Для того, щоб всі члени сім’ї були здорови-
ми, на Покрову старша господиня брала вишитого рушника, що був над іконою 
Богородиці, і розвішувала його над вхідними дверима. Під ним ставали, як йшли 
до церкви, i проказували: 

                                         «Пресвята Покрiвонько, 
                                          Перед твоїм вкривалом 
                                          Голови схиляємо. 
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                                                                  Прохаємо, Покровонько, 
                                                 Од лиха укрити, 
                                                 Здоров’ячко наше 
                                                 Знов нам обновити.»

На Покрову майстри сходилися і покривали дах вдовиці чи сироті «би щастя 
їх судьбу від нещастя накрило», що свідчить про існування давнього благородно-
го звичаю допомагати членам роду, які потребують цього. 

Покрова – це також старовинне народне свято, пов’язане з культом поминан-
ня предків та створення нових родин. 

На Покрову упродовж всього дня спостерігали за погодою: якщо з півдня 
дув низовий вітер, зима буде теплою, якщо дув вітер з півночі – холодною, із за-
ходу – сніжною. 

В цей день у козаків відбувалися вибори нового отамана. Вони вірили, що 
свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали своєю заступницею 
і покровителькою. На Запоріжжі у козаків була церква святої Покрови. Відомий 
дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав, що після зруйну-
вання Запорізької Січі у 1775 році козаки, що пішли за Дунай на еміграцію, взяли 
з собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Вони настільки вірили у силу По-
крови Пресвятої Богородиці, так щиро й урочисто відзначали свято Покрови, що 
впродовж століть в Україні воно набуло ще й козацького змісту та отримало дру-
гу назву - Козацька Покрова. З недавніх пір це свято відзначається ще й, як день 
українського козацтва.

                    Приказки і прикмети
«Коли протягом дня вітер змінює напрямок, то й зима буде нестійкою. Якщо на 
Покрову листя з вишень не опало, зима буде теплою, і якщо сніг не випав, то його 
не буде і в листопаді»;
«Покрова накриває траву листям, землю снігом, воду – льодом, а дівчат – шлюб-
ним вінцем»
«Прийшла Покрова – на дереві голо»;
Цікаво, що в народі збереглося повір’я , що у Пресвятої Діви є опікун Покров, яко-
го просили: «Батеньку Покров, накрий нашу хату теплом, а господаря – добром»;
«Якщо лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто - до легкого року, а не чисто 
- до суворої зими»;
«Зранку вітер з півдня, а по обіді із півночі - початок зими буде теплим, але згодом 
похолодає»;
«Яка погода на Покрову, такою буде і зима»;
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                           Димитрій Солунський
                                 Свято Дмитра

                            У народі                                         Ік. Димитрія Солунського

      

                                                                                                                                         
                                                                                               

8 листопада  – свято Дмитра, яке символізує остаточний прихід осені. 
Цей день приурочений до православного свята – дня пам’яті святого Димитрія 
Солунського (Дмитра). 

Димитрій народився у м. Солунь (Салоніки) в Греції, він був сином римського 
проконсула у Фессалоніках. Йшло вже третє століття християнства, римське 
язичництво, духовно зламане й переможене життям мучеників і сповідників 
Розп’ятого Спасителя, посилювало гоніння. Батько й мати святого Димитрія 
були тайними християнами. У таємній домашній церкві, яка була у будинку 
проконсула, хлопчик був охрещений. Димитрій одержав християнське виховання. 
Коли помер батько, а Димитрій став повнолітнім, імператор Галерій Максиміан, 
який вступив на престол у 305 році, викликав його до себе і, переконавшись у 
його освіті й військово-адміністративних здібностях, призначив на місце батька 
проконсулом Фессалонікійської області. Головне завдання, поставлене перед 
молодим стратегом, полягало в обороні міста від варварів і знищенні християнства. 
Цікаво, що серед варварів, які несли загрозу римлянам, важливе місце посідали 
наші предки слов’яни, які радо оселялись на Фессалонікійськім півострові. Існує 
думка, що родичі Димитрія були слов’янського походження. Щодо християн, 
то воля імператора була висловлена однозначно: «Посилай на смерть кожного, 
хто призиває ім’я Розп’ятого». Імператор навіть не мав підозри, призначаючи 
Димитрія, яку широку дорогу відкриває йому для сповідування християнських 
подвигів.
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Прийнявши призначення, Димитрій повернувся до Фессалоніки й відразу, 
у той же день, заявив, що він християнин і перед усіма прославив Господа На-
шого Ісуса Христа. Замість того, щоб переслідувати християн, він став відкрито 
навчати мешканців міста християнській вірі та викорінювати ідолопоклонство та 
поганські звичаї. Автор життя святого Димитрія, Метафраст каже, що він став 
«другим апостолом Павлом», бо саме «апостол народів» колись заснував в цьому 
місці першу громаду віруючих. Святому Димитрію Провидіння Боже визначило 
шлях піти за святим апостолом Павлом, наслідуючи мученицьку його кончину. 

Коли імператор Максиміан довідався, що призначений ним проконсул - 
християнин і багато римських підданих, захоплені прикладом Димитрія, прий-
няли віру у Спасителя, гніву імператора не було меж. Повертаючись із походу 
з Причорномор’я, імператор, сповнений бажанням знищити солунських хри-
стиян, вирішив вести свою армію через Фессалоніки. Довідавшись про це, свя-
тий Димитрій завчасно дав вказівку своєму вірному помічнику Луппу роздати 
маєток убогим, сказавши: «Розділи багатство земне між ними - будемо шукати 
собі багатства небесного», а сам віддався посту й молитві, готуючи себе прийня-
ти вінець мученика. Коли імператор Максиміан ввійшов у місто й викликав до 
себе Димитрія, останній сміливо визнав себе християнином і засудив марність 
римського ідолопоклонства. Максиміан дав вказівку посадити його до в’язниці, а 
сам тим часом  дивився ганебні гладіаторські побоїща, милуючись, як його улю-
блений борець Лій скидав із високого помосту на списи воїнів, переможених ним 
християн. Відважний юнак Нестор, із солунських християн, прийшов до в’язниці 
відвідати свого наставника Димитрія і просив його дати благословення на бо-
ротьбу з варваром Лієм. Одержавши благословення, Нестор переміг Лія й скинув 
його з помосту на списи воїнів, так само, як вбивця-язичник скидав християн. 
Розгніваний імператор наказав негайно позбавити життя святого мученика Несто-
ра, а також послав воїнів до в’язниці та стратити святого Димитрія. 

На світанку 8 листопада (за старим стилем 26 жовтня) 306 року до підземної 
в’язниці прийшли кати й пробили святого Димитрія списами. Тіло його було ви-
кинуто на їжу диким звірам, але побожні солунські християни взяли його й похо-
вали. Коли, через сто років після його смерті було відчинено труну - то його тіло 
було знайдено нетлінним, а його кості видавали пахуче миро-олій, яке зціляло 
недужих. За часів святого рівноапостольного Костянтина Великого (306 р.-337 р.) 
над могилою святого Димитрія було збудовано Базиліку Святого Димитрія у місті 
Салоніки, яка нині перебуває під охороною ЮНЕСКО. Починання великомуче-
ника Димитрія почалось відразу після прийняття хрещення у Київській Русі. На 
початку 70-х років XI століття був заснований Димитріївський монастир у Києві, 
відомий нам, як Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир. Побудував мона-
стир син Ярослава Мудрого великий князь Ізяслав, який у хрещенні одержав ім’я 
Димитрій. Пам’ять святого Димитрія Солунського з давніх часів була пов’язана із 
подвигом воїнів, патріотизмом і захистом рідної землі.
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                              У церковному календарі

Цього дня православна церква вшановує: великомученика Димитрія Со-
лунського, велике і страшне трясіння (землетрус), що було в Цареграді, му-
ченика Луппа, преподобного Опанаса Мідікийського, преподобного Феофіла 
Печерського, архієпископа Новгородського, преподобного Дмитрія Басарбовсь-
кого, Болгарського. Іменини святкують: Дмитрій, Феофіл, Антон, Артемідор, 
Афанасій, Василь, Глікон, Йосаф, Лептіна, Луп, Митродор.

                           Обряди на Дмитра

У слов’ян Дмитрієв день відзначав завершення осіннього шлюбного сезо-
ну, оскільки лише до цього дня (напередодні різдвяного поста і подальших свят) 
можна було засилати сватів. 

За давньою традицією, субота перед цим святом присвячується поминан-
ню батьків. День поминання встановлений Дмитром Донським по воїнах, що за-
гинули на Куликовому полі. Тому слід справити поминки померлих родичів та 
друзів. Щоб достойно поминати, зазвичай замовляють службу в церкві або й про-
сто свічки ставлять, а також влаштовують святковий обід вдома. За їжею розмов-
ляли упівголоса і тільки на побожні теми, згадували поіменно чесноти тих, хто 
одійшов з цього світу; не заборонялося співати божественних пісень. Обід цей не 
такий, як інші, він має подаватися ввечері. Існує повір’я, що душі померлих при-
йдуть уночі, щоб і собі попоїсти, тому слід від кожної страви відкласти по ложці 
й поставити окремо, бажано під образами або на іншому «урочистому» місці. По-
руч треба поставити воду й новий рушник - раптом якась душа схоче напитися або 
помитися. 

На Волинському Поліссі ритуальною стравою були млинці. Їх пекли 
відчинивши двері, чи вікна, щоб солодкий і смачний хлібний дух виманив Дідів 
додому. Вони ж бо, стільки літ живуть під землею, в темряві, стали погано бачити, 
і за пахощами млинців їм буде легше потрапити до рідні. 

Жінки в цей день несли до церкви калачі й роздавали їх бідним людям, щоб 
ті помолилися за померлих родичів. На відміну від інших поминальних субот, на 
Дмитрівську не ходили на кладовища - цей обряд здійснювався лише в оселях. 
Щоправда, існувало повір’я, за яким коли хтось бажає довідатися, чи помре цього 
року, то мусив у Дмитрівську суботу відвідати могилки, сісти під деревом і че-
кати півночі - в цей час, начебто, мали проходити в довгих білих одежах родичі-
покійники, які й запросять до свого товариства.
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                            Приказки і прикмети

«До Дмитра дівка хитра, а після Дмитра зустріне собаку та й питає: «Дядьку, чи 
не бачили старість?»;
«В Дмитриев день зима лезет на плетень»;
«Живы родители — почитай, умерли — поминай»;
«До Дмитра дівка хитра, а після Михайла — хоч за попихала»;
«У день Святого Дмитра сніг – паска буде на снігу, а коли без сніжно – то Велик-
день буде теплим»;.
«Дмитро зі снігом – пізня весна»;
«Замерзла земля і дме холодний вітер — снігу не буде до Нового року»;
«На Дмитра тепло — весна буде рання, м’яка».

             День святих чудотворців-безсрібників 
                        Косми й Даміана Асійських 
               Кузьминки осені або Курячі іменини
                       
                     У народі                       Ік. Чудотворців-безсрібників Косми й Даміана                                      

        
14 листопада  - свято Кузьминки осені або день Кузьми й Дем’яна. Цього дня 

селяни, проводжають осінь та зустрічають зиму. 
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Більш за все це свято полюбляють та святкують дівчата, вони знімають хату та
влаштовують «курячі іменини» або «кузьмінські вечорниці».

Стародавня легенда оповідає, що ковалі Кузьма й Дем’ян одного разу вбили 
змія, спалили й розвіяли попіл за вітром. А з цього попелу вивелося безліч змій, 
тож тепер ковалі повинні охороняти людей від них. 

За церковними ж переказами 14 листопада день пам’яті безсрібників і 
чудотворців Косми і Даміана Асійських і матері їхньої преподобної Феодотії. 
Святі Косма і Даміан, брати, родом з Малої Азії. Їхня мати Феодотія виховала їх в 
християнській вірі. Добре освічені, вправні лікарі, вони зціляли тілесні і душевні 
муки людей, лікували навіть тварин. Вони не брали плати за лікування, за що 
їх і назвали безсрібниками. Але одного разу зцілена жінка так сильно захотіла 
віддячити святому Даміанові за добру справу, що таки вмовила його взяти на знак 
подяки три яйця. Він не зміг відмовитися.  Косма, коли дізнався, що його брат по-
рушив святу обітницю, звелів, аби по смерті їх не ховали разом. Минуло доволі 
багато часу, брати померли. Люди, які пам’ятали наказ Косми, розгубилися, бо не 
знали, як їм вчинити. І тут сталося диво: верблюд, якого брати  вилікували від ска-
зу, раптом людським голосом промовив, що слід покласти братів поруч, оскільки 
святий Даміан прийняв не плату, а подарунок, до того ж не з жадоби збагачення, а 
з милосердя до ближнього.

                    У церковному календарі
Цього дня православна церква вшановує: безсрібників і чудотворців Кос-

му і Даміана Азійських і мати їх преподобну Феодотію (III); священномучиників 
Олександра і Феодора пресвітерів (1918 р.); священномучиників Олександра і 
Дмитрія пресвітерів, мученицю Єлісавету (1937 р.); мученика Петра (1941 р.); 
священномучиників Іоана єпископа і Іакова пресвітера, в Персії, які  постраждали 
(приблизно 345 р.); мучениць Кирієну і Іуліанію (305 р. - 311 р.); Іменини святку-
ють: Дем’ян, Іван, Кузьма, Агріпа, Адріан, Давид, Дасій, Денис, Кесар, Кирієна, 
Прокопій, Савва, Федір, Феодотія, Фома, Юліанія, Яків.

                     Обряди на Кузьминки

У цей день традиційно закінчуються польові роботи, починаються морози, 
наближається зима.

У народі Кузьму-Дем’яна називають «курячим богом», а їхній день - дівочим 
або курячим святом. В селах розпочинались молодіжні гуляння, зокрема й перші 
дівочі курячі складчини. Дівчата зносили на вечорниці курей, різали, смажили або 
варили їх і ввечері подавали на стіл, а хлопці приносили горілку та жартома 
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визначали, «чия курка смачніша». Також обов’язковою стравою такої вечірки була 
куряча локшина, інші страви з курятини, каша. Трапезу починали зазвичай молит-
вою: «Кузьма-Демьян - сребреница! Зароди, Господи, чтобы писклятки водились». 

    За народним повір’ям в це свято потрібно було запросити священика, щоб 
він в курниках відслужив молебень та окропив святою водою свійську птицю. 
Після цього вже можна було різати курей, щоб протягом року в господарстві  ве-
лася птиця. 

 Наші предки вірили, що святі Кузьма та Дем’ян опікуються домашньою 
птицею, тому кури були символом щастя й плодючості та обов’язковим складни-
ком усіх весільних церемоній; на птиці ворожили на суджених.

 Також брати були покровителями ковальства (могли викувати не лише залізо, 
а й пам’ять) і оборонцями від змій. 

                      Приказки і прикмети

«Якщо вітер на Кузьми-Дем’яна, то буде дорога санна»;
«Випаде сніг - на весняну повінь»;
«Якщо розвезе дорогу - не чекай морозів до початку грудня»;
«Скує Кузьма-Дем’ян - до весни не розкувати»;
«Кузьминки - об осени поминки»;
«На Кузьму и Демьяна лист на дереве - через год мороз»;
«У кузнеца - что стукнул, то гривна»;
«На Кузьму и Демьяна курячьи именины, куриная смерть. На Козьмодемьяна ку-
рицу - на стол, цыплёнка – попу»;
«Если на Козьмодемьяна лист остаётся на дереве, то на другой год будет мор»;
«Якщо за обідом зламається куряча кість - то наступного року вилупиться потвор-
не курча».
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                          Михайло Архистратиг
                               Свято Дворового

                           У народі                                             Ік. Архангела Михаїла

           

21 листопада - день народного календаря, який пов’язаний із закінченням 
весільного сезону. 

Цього дня слов’яни святкують день Дворового (молодшого брата домовика), 
а православні християни відзначають День вшанування Михаїла Архистратига 
або, як кажуть в народі, Архангела Михайла. 

Відомо, що він один з семи архангелів, архістратиг небесного воїнства, 
покровитель людського роду. У книзі «Керівництво до написання ікон святих 
догідників» йдеться про те, що святий Архангел Михаїл «зображується таким, 
що топче ногами люцифера і, як переможець, тримає в лівій руці на грудях зелену 
фінікову гілку, а в правій руці спис, на верху якого біла корогва із зображенням 
червоного хреста в ознаменування перемоги Христа над дияволом». 

Російський Златоуст, Архієпископ Херсонський Інокентій писав: «Він 
перший повстав проти люцифера (сатани), коли цей повстав проти Вседержителя. 
Відомо, що закінчилася ця війна, поваленням денниці (сатани) з неба. З тих пір 
Архангел Михаїл не перестає боротись за славу Творця, за справу порятунку роду 
людського, за церкву і чад її.

У християнстві Михаїл - головний архангел, що є одним з найшанобливіших 
біблейських персонажів.
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На Русі він вшановується, перш за все, як небесний воїн, що очолює Господнє 
воїнство. Вірили, що Архангела боїться вся нечиста сила і при його появі ховається 
в найглибші нори і печери або зовсім провалюється під землю. 

У одкровенні Святого Іоана Богослова святий Михайло зображується захис-
ником християн від хвороб і спокус та допомагає тим, хто просить його допомоги. 
Архистратигові Михаїлу моляться про лікування від хвороб, про позбавлення від 
всяких бід і скорботи, коли розпочинають будівництво нового будинку і при вході 
в нього.

                   У церковному календарі
Цього дня православна церква вшановує: Собор Архистратига Михайла, 

архангелів Гавриїла, Рафаїла, Уриїла, Селафиїла, Ієгудиїла, Варахиїла і Ієремиїла; 
праведної Марфи, княгині Псковської. Іменини святкують: Альберт, Варахиїл, 
Гавриїл, Єремій, Ієгудиїл, Ієремиїла, Марфа, Михаїл, Рафаїл, Селафиїл, Уриїл, 
Павло, Марта.

         Обряди на Дворового (на Михайла)

Цього дня задобрювали та зверталися до дворового (молодший брат домо-
вика), що наглядає за худобою. Ставили йому у хліву вечерю, якщо у дворі заво-
дився лихий та пустотливий домовик, то господар брав помело, сідав на білого 
коня, якого не любить дворовий та їздив на ньому по двору, махаючи мітлою і 
вигукуючи: «Батюшка дворовой! Не разори двор и не погуби животину». Після 
цього обряду дворовий повинен заспокоїтися. 

Також існував звичай, старому та не гарному півню відрубували голову ржа-
вою сокирою, та приносили його у жертву «маленьким бісам», тобто домовику та 
його меншому братові. Дари йому підносять на залізних вилах в ясла. 

Існує дуже поширений переказ про чорта, який намагався сховатися від Ар-
хистратига Михаїла. Щоб урятувати, чорт почав називати предмети, за якими Ми-
хайло не дістав би його. Серед можливих варіантів він називав навіть людину, але 
Архистратиг Михайло сказав, що в цьому разі людину він уб’є та дасть їй царство 
небесне, а чортові все одно - непереливки!
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Так чорт перелічив геть усі предмети, під якими міг би сховатися, аби Бог його не 
дістав, а про кущ ліщини забув. Тож мисливці радять під час бурі в лісі ховатися 
під ліщиною, оскільки там грім не вб’є.

На Закарпатті останню суботу перед Михайлом називали «задушною». 
Жінки брали до церкви по чотири калачі, які самі пекли, і відвідували поми-
нальне Богослужіння. (Як і в суботу перед святом Дмитра). Три калачі віддавали 
священикові, а один, приносили додому і розламавши, пригощали всіх членів ро-
дини. 

В деяких містах на Михайлівські свята – влаштовували бенкети та гуляння 
після закінчення осінніх сільських робіт. Так склалося, що Михайлів день весело 
святкували і селяни, і ті, хто жив у містах. Це свято було гостьовим, оскільки тре-
ба було цього дня і самим у гостях побувати, і у себе гостей прийняти, і самому 
добре пригоститися, і своїх гостей щедро нагодувати. На стіл подавали домашнє 
пиво, пироги з муки нового врожаю, свіжий мед, їжі повинно було бути бага-
то, щоб стіл ломився. Свято продовжувалося тиждень, а потім наставав довгий і 
строгий Філіповський піст. 

З цього дня худобу переводили на зимовий корм. 

                   Приказки і прикмети

«Якщо на Михайла відлига, то не чекай санного шляху до Миколи (19 грудня)»;
«Іній – на великі сніги, а туман – на відлигу»;
«Від Михайла зима морози кує»;
«Якщо на Михайла вітер з півдня, то буде тепло до половини грудня»;
«Якщо Михайло дощем не услужить, то добру й суху весну ворожить»;
«Якщо на Михайла ніч ясна, то буде зима сніжна й красна»;
«Як на Михайла вітер з полудня, то буде зима сніжна й красна»;
«На Михайлов день ясная погода — зима морозная»;
«То не мудрено, что пиво сварено, а мудрено, что не выпито».
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