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                                                                    ПередмоваПередмоваПередмоваПередмова    
    
 
Кожна нація, кожен народ має свої звичаї, обряди, які зміцнювались протягом багатьох 

століть. Звичаї – це ті прикмети та приказки, за якими розпізнається народ від свого історичного 
минулого до сьогодення. 

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 події в житті церкви або відмічаються народні 
свята. 

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 ще в дописемні часи. Особливо показовим  є поєднання свят, що 
прийшли до нас з древніх язичеських епох з тими, що виникли вже після хрещення Київської Русі. 
Дохристиянські звичаї гармонійно переплелися з релігійними, утворивши обряди, які ми маємо на 
сьогодні. 

Український народ має багату культуру, величезний скарб якої складається з цінностей, 
надбаних багатьма поколіннями. З прадавніх часів до нас ідуть життєва мудрість та настанови 
щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, обрядах, фольклорі, адже в них - 
світовідчуття та світосприйняття нашого народу. У них 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 керувались щоденно. Як і рідна мова, звичаї об'єднують людей в один народ. Того, хто 
забуває звичаї, карають Бог і люди, а за українським повір'ям, у батьків, що не дотримуються 
звичаїв, народжуються діти, які стають вовкулаками.  

Національно-культурні традиції українського народу є найбільш ефективним 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 народом. Тому, виховуючи на народних традиціях, прагнемо сформувати у молодого 
покоління вірність ідеалам побудови в Україні демократичної, правової держави, горде почуття 
належності до українського народу, стимулювати національне пробудження, відродити 
громадянське сумління і національний обов'язок. Доводимо глибинний зв'язок національного з 
духовністю особистості, інтелектуальною зрілістю і красою. У цьому полягає мета виховання 
молоді на національно-культурних традиціях українського народу. 

Дане видання висвітлює розмаїття слов’янських традицій весняного циклу, які 
відображають життя, побут, харчування, господарювання, родинні стосунки, народні знання. 
Публікація побудована відповідно до православного церковного календаря. Інформацію про свята 
з постійною календарною датою розміщено в хронологічному порядку.  

Кожна стаття присвячена окремій події і містить історію виникнення свята, детальний опис 
обрядів та звичаїв, прикмети, приказки та ілюстрації. 

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

 

 



 

Свято ПреподобноСвято ПреподобноСвято ПреподобноСвято Преподобноїїїї Євдокі Євдокі Євдокі Євдокіїїїї    
ЯвдохаЯвдохаЯвдохаЯвдоха    

 
 

                   У народі                                                    Ік. преподобномучениці Євдокії Іліопольської   

  

                            
 

Народне слов’янське та християнське свято преподобномучениці Євдокії відмічається 14 
березня (1 березня за старим стилем). За церковними переказами у молоді роки Євдокія вела 
порочне життя, але під впливом ченця Германа відмовилася від хибного шляху, прийняла 
християнство. Надалі відзначалася суворим дотриманням обітниць, за що Господь наділив її даром 
чудотворення, а саме воскресінню померлих. Коли посилилися гоніння на християн, преподобну 
Євдокію схопили і відтяли голову у 152 р. 

В народному побуті цей день називають святом Явдохи. Рік в українців, як і в усіх інших 
слов'янських народів, складався із двох циклів, відповідно і новоріччя святкувалось двічі. Весняне 
новоріччя розпочинали зустрічати в день Явдохи, це ймення означало буквально «життєславна» і 
звучало як Явдоня. Асоціюється це ім'я з покровительством земної природи і знаменує 
пробудження життєвої сили. Згідно зі стародавньою традицією, це не тільки перший день весни, 
але й перший день нового року, адже в наших предків рік починався з 1 березня. 
 

У церковному календарі 
 

Цього дня православна церква почитає: преподобномученицю Євдокію; 
преподобномученицю Ольгу; священномучиників Василя, Петра, Іоана, Веніаміна, Михайла 
пресвітерів; преподобномученика Антонія, преподобномученицю Ганну, Дарію, Євдокію, 
Олександру, Матрону; мученика Василя; мученицю Надію; священномученика Олександра 
пресвітера; священномученика Василя пресвітера; мучеників Нестора і Трівімія; мученицю 
Антоніну; преподобну Домніну Сирійську; преподобного Мартірія Зеленецького; мучеників 
Маркела і Антонія. Іменини святкують: Агап, Антон, Антоніна, Домніна, Євдокія, Маркел, 
Мартірій, Матильда, Нестор, Несторіан, Никифор, Сильвестр, Софрон, Трівімій, Хартій, Явдоха. 

Обряди на Явдоху 

Починаючи з цього дня, діти ходили по дворах і славили прихід весни, співали закличні 
веснянки і носили із собою вирізаних з дерева ластівок або випечених «жайворонків»: 

 



 

Благослови, Боже, 
                                                          Весну закликати, 
                                                          Зиму проводжати. 

   Ой, весна в човничку, 
                                                         Літечко в візочку. 
 

Не можна було руйнувати ластівчине гніздо – це вважалось гріхом, так само, як руйнувати 
гніздо лелеки, тому що лелеки і ластівки приносять в оселю, під стріхою якої живуть, затишок і 
злагоду. Тож краще не турбувати їх і не бешкетувати, витягаючи яйця з гнізда. 

Кожний добрий господар розпочинав поратись у саду, а саме зрізати сухі гілки на деревах. 
Це було потрібно не тільки, для того щоб дерева краще родили, але й щоб на цих деревах нечиста 
сила не селилася. На Явдоху до сходу сонця дівчата, які цікавляться чаклуванням і всілякими 
чарами, замовляють своїх ворогів, щоб вони їх «добрим словом поминали».  

У цей день наші предки зустрічали весну, виходячи до схід сонця на горби, ставали на 
воротях або вилазили на дерева і закликали її. Деякі з магічних заклинань весни збереглися і до 
цієї пори: 
 

                                                       Прийди, весно, прийди, 
                                                       Прийди, прийди, красна, 

                                                                   Принеси нам збіжжя, 
                                                       Принеси нам квіточок. 

«Жайворонки», «соловейки» дарувались весні як жертвоприношення. З Явдохи починаються 
і магічні весняні ігри – «веселки», «гаївки», «гагілки», «ягівки» (так вони називались у різних 
місцевостях), що «допомагали» весні у її оновлюючій роботі. Виконувались веснянки аж до 
Зелених свят. На це свято заносили до хати талу воду, вмивали дітей і самі вмивалися. Люди 
вірили – як умитися на Явдоху молоком, будеш на обличчя білим і гарним. А ще кропили водою 
стіни – щоб ті дихали. Давали цю воду куркам, щоб добре неслися, коровам – щоб доїлися. В 
центральних регіонах України жінки сіяли розсаду в горщиках, сподіваючись, що, посіяна в цей 
день, вона не постраждає від морозу. А ще святили в церкві зерна пшениці, щоб першою її 
висівати. Дівчата і парубки в перший день весни обходили всі будинки, бажаючи хорошого 
урожаю, приплоду худобі, здоров'я всім мешканцям. Діти теж збиралися своєю групою. Бігали по 
селу, не пропускаючи жодного будинку. Співали веснянки з побажанням здоров'я і хорошого 
врожаю. Господарі давали дітям хліб, яйця, ковбасу, тиквочки, сушену чорницю і яблука. Потім 
діти збиралися в одному будинку, ділили пригощання, співали, балувалися, розповідали смішні 
історії. 

Прикмети та приказки 

• «Явдоха красна – вся весна ясна, на огірки врожай»; 
• «На Явдоху погоже – все літо пригоже. Явдоха з дощем - літо буде мокрим. На Явдохи 

холодно - худобу годувати зайві два тижні»; 
• «Які Явдохи, таке й літо: теплий вітер з півночі – на холодне, крутитиме снопи в полі; якщо 

повіє із заходу, то добре ловитиметься риба, коли ж зі сходу – плодитимуть бджоли, а з 
півдня –врожайний на хліб рік»; 

• «Якщо Явдоха хвостом крутить – зима ще довго полем блудить»; 
• «Як на Явдоху небо погоже – літо буде пригоже, якщо дощ – літо буде тепле й мокре, якщо 

сніг – на врожай і добрий медозбір»; 
• «Якщо в цей день завірюха – до пізньої весни»; 
• «Ластівки вилітають – погоду обіцяють!»; 
• «Евдокия умоется – и нас обмоет»; 
• «Одна ластівка ще весни не робить». 
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День БлаговіщенДень БлаговіщенДень БлаговіщенДень Благовіщенннння я я я     

 
 

                  У народі                                                         Ік. Благовіщення Пресвятої Богородиці 
 

                                                           
 

7 квітня (25 березня за старим стилем) слов’яни в останнє закликають весну, а православні 
християни святкують велике свято Благовіщення Пресвятої Богородиці.  Це день, коли архангел 
Гавриїл провістив діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого - 
Ісуса.  В Назареті, на тому місці, де Архангел Гавриїл благовістив Діву Марію, побудований храм в 
пам'ять Благовіщення Богородиці. В основі свята - повідомлення архангела Гавриїла Діві Марії 
«благої вісті» (звідси і Благовіщення) про народження у неї божественного немовляти, Спасителя 
роду людського. 

 
У церковному календарі 

 
Цього дня православна церква почитає: кончину святого Тихона, патріарха Московського і 

всія Росії; преподобного Савву Нового; ікону Благовіщення Божій Матері. Іменини святкують: 
Марія, Йосип, Тихон, Генріх, Савва, Устін.    

 

Обряди на Благовіщення 

В цей день серед селян ходило повір’я про те, як Богоматір засіває всі ниви земні з небесної 
висоти. Гаврило-архангел водить соху із запряженим в неї білим конем, а Матір Пресвята 
Богородиця розкидає із золотої кошениці  жито жменями, а в той же самий час «устами 
безмолвными, сердцем глаголющим» молить Господа Сил про послання благословення на 
майбутній врожай. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму, Бог благословляє 
землю і відкриває її для сівби.  

За народними уявленнями, лише після Благовіщення можна було розпочинати польові 
роботи. Раніше ж «турбувати» землю вважалося великим гріхом. До цього свята лелеки зазвичай 
прилітали з вирію та починали вити гнізда. Також існував звичай випускати на волю пташок: 
«Щоби співали на волі, Бога прославляли та просили щастя-удачі тому, хто їх випустив». 



 

Господар випускає на волю, на сонце також всіх тварин, навіть пса і кота виганяє на подвір'я - 
«щоб чули весну і самі про себе дбали». Пасічники цього дня виставляють на двір вулики. 

У церкві святять проскури (богослужбовий літургійний хліб, котрий використовується під 
час православного богослужіння). Потім пасічник проскуру кришить та висипає її у мед, «щоб 
бджоли роїлися», а сівач змішує з землею та сіє по чотирьох кутах ниви – «щоб дощова хмара 
ниви не минала», також її заривають у землю, «щоб град посіву не побив». Благовіщенську 
проскуру, як і богоявленську та стрітенську воду, зберігали за образами. Вважалося, що, коли на 
Благовіщення, йдучи по воду, дівчина знайде квітку первоцвіту, цього літа вона вийде заміж. 
Пролісок, що знайдуть на Благовіщення, віщує щастя. Якщо вмитися водою, в яку покладеш цей 
пролісок - будеш вродливою.  

У цей день заборонялась будь яка праця, тому казали, що досить тільки торкнутися якогось 
насіння, чи зерна, воно зараз же втратить свою сходову силу і ніколи не заплідниться. Не можна, 
казали, також підкладати того дня і яйця під курку, бо зробляться бовтунами, або вилупляться з них 
каліки. 

 

 

Прикмети та приказки 

• «Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень»; 
• «Навіть птиця на Благовіщення святкує, гнізда не робить»; 
• «Самый большой у Бога праздник. Каково Благовещенье проведёшь, таково и весь год»; 
• «Весна до Благовещенья – много морозов впереди»; 
• «Благовещенье дождь – родится рожь»; 
• «Мокрое Благовещенье – грибное лето»; 
• «Благовещенье гроза – к тёплому лету»; 
• «Все живе оживає. В цей день у ліс ходити не можна, все живе вилазить з нори»; 
• «На Благовіщення весна остаточно зиму переборола»; 
• «Не дуй на Благовещенье огня – не будет головня (пожара)». 
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            У народі                                                                              Ік. Чудо Георгія о зміє 
 

                                  
 

6 травня (23 квітня за старим стилем) відзначається весняне свято Юрія, що в народному 
календарі символізує прихід весни. Юрій (Юр, Юрай) звільняє сили природи до їх повного 
розквіту й життя. Він також покровитель худоби й тварин. В цей день проводили обряд першого 
вигону худоби, ставили гойдалки, купалися в яриловій росі, в деяких місцях з цього дня починався 
сезон весняно-літніх пісень. Також цей день приурочують до православного свята шанування 
святого Георгія Переможця, що народився ще у 3-му столітті в Каппадокії і походив із 
князівського роду. Його батько обіймав високу посаду в римському війську, однак незабаром його 
скарали на смерть за Христа, і мати з дитиною переїхала до свого маєтку в Палестину у місто 
Ліди. Вона присвятила життя вихованню сина, навчила Святому Письму. Часто розповідала про 
християнських мучеників і доблесний подвиг батька.  

Святий Георгій вступив на військову службу і завдяки своїм здібностям і мужності, 
виявлених у боях, вже в молодості одержав звання полководця і трибуна при імператорі 
Діоклетіані. Згодом став радником, супутником, наближеним до імператора. Однак, коли 
Діоклетіан почав гоніння на християн, Святий Георгій не вагаючись відмовився від слави, 
почестей і земних благ і встав на захист віри свого батька - християнства. Міцний, непоборний 
воїн, він зазнав тяжких мук за сповідування Христа і загинув від них. І за цей подвиг в ім'я віри 
Церква нарекла його Переможцем. Саме з місця особливого шанування Святого Великомученика 
Георгія Переможця почалося хрещення Київської Русі. Святий Рівноапостольний князь 
Володимир прийняв Святе хрещення в Криму біля Корсуня (Херсонеса) у Георгіївському 
монастирі. Особливо багато для утвердження шанування Святого Георгія зробив київський князь 
Ярослав Мудрий, який прийняв при хрещенні його ім'я. На честь свого святого заступника у 
1030 р. він засновує місто Юр’єв, тобто місто Георгія. У 1037 р. Ярослав почав будівництво 
Георгіївського монастиря в Києві і звів у ньому храм, який до наших днів не зберігся. 

 
 

 
 



 

У церковному календарі 
Цього дня православна церква почитає: праведну Тавіфу; великомученика Георгія 

Переможця; Перенесення мощів мученика Аврамія Болгарського; священномученика Іоана 
пресвітера; мученицю царицю Олександру; мучеників Анатолія і Протолеона. Іменини святкують: 
Олександр, Анатолій, Афанасій, Бенедикт, Валерія, Георгій, Гликерій, Лазар, Протолеон, Савва, 
Юрій.  

Обряди на Юрія 
 

Юріїв день у східних слов'ян - це свято скотарства, день першого вигону худоби на 
пасовищі, у південних слов'ян і у Карпатах - день ритуального доїння овець, першого виміру 
молока. Вівцю прикрашали вінком з трав та квітів, окремий вінок вішали на казан, в який її доїли. 
В цей  день здійснювалися багаточисельні обряди і магічні  дії, направлені на те, щоб забезпечити 
благополуччя худоби під час літнього випасу, сприяти її плодючості, захисту від відьом і нечистої 
сили, від вовків та укусів змій. В це свято перш за все пригощали та шанували пастухів. В Україні 
та Білорусії існував звичай, за яким господарю поля необхідно було зрання прийти на свою 
ділянку помолитись, поцілувати землю та освятити пшеницю церковною водою, а згодом сісти та 
пообідати, а залишки їжі ( шкарлупу від яєць, кісточки) закопати в землю, для того щоб збільшити 
врожайність посівів, уберегти їх від граду або засухи. 

Цього дня заборонялось їсти та вносити у хати нову зелень, дозволялось споживати лише 
старі овочі, домашню птицю, м’ясо ягня, пили молоко, готували сир та пригощали всім цим друзів 
та родичів. Особливо суворими були обмеження, що стосувались молока. Якщо у якої-небудь вівці 
гинули ягнята, її молоко все одно не пили, а виливали в річку, після чого обов'язково мили руки, 
щоб не поганити молоко, яке ще не було освячено. Перші надоєне молоко, як і будь-які інші перші 
продукти, було призначене предкам (молоко роздавали сусідам на спомин душі, лили у воду). 
Порушення цього правила загрожувало загибеллю приплоду і хворобою всього стада. Також 
існувало повір’я, що до Юр’єва дня жінкам, у яких загинуло грудне немовля, не можна було пити 
молока, тому що на «тому світі» такі діти сидять на молочному дереві і п'ють молоко. Якщо матір 
померлого дитяти порушить заборону, він відлучається від дерева, залишається голодним і 
проклинає її. В деяких регіонах, ще до християнства Русі, цього дня приносили Ярилу Вешньому в 
жертву ягня, щоб він весь рік оберігав худобу від лиха та диких звірів.  

На Ярила Вешнього знахарі практикували збір лікарських трав та рослин з магічними 
властивостями. Їх зберігали для лікування, ними годували в Юр’єв день худобу, прикрашали хати 
і всі господарські споруди для захисту від граду, засухи, комах-шкідників. Також збирали росу, 
яку використовували для лікування, зважувалися на вагах, прикріплених на молодому дереві, щоб 
весь рік бути здоровими. 

В деяких регіонах дівчата та хлопці увечері ходили по селу, співали пісні, заходили до осель, 
пригощались та зичили господарям і його родині здоров’я та щастя.  

Прикмети та приказки 

• «Як на Юрія стала буря, то буде мокре літо»; 
• «На Юрія дощ - на худобу легкий рік»; 
• «На Юрія посади редьку, то вродить, як кулак»; 
• «Якщо на Юрія ворона в житі сховається, то буде врожайне літо, а коли зоно горобцю по 

коліна - на лихе»; 
• «На Юрія мороз - уродиться овес»; 
• «Коли до Юрія закує зозуля на голе дерево, то буде голодне літо, а як на піст, то буде 

поліття»; 
• «Після Юрія не можна сіяти маку, гарбузів і кукурудзи, бо пізно і майже нічого не вродить, 

малий врожай буде»; 
• «Закувала зозуля до Юрія - на поганий врожай»; 
• «Якщо хрущі з'являються у великій кількості, то це ознака доброго врожаю на просо». 
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Вознесіння Господнє ( на 40-й день після Пасхи, завжди у 
четвер) 

 
Ік. Вознесіння Господнє 

 

               
 
Вознесіння Господнє (Вшестя, Знесення, Піднесення ) - вознесіння Ісуса Христа на небо, 

яке відбулося через 40 днів після Воскресіння Господнього. В християнстві ця подія відзначається 
великим святом, яке завжди припадає у четвер 40-го дня по Христовому Воскресінні. З цього 
приводу народне прислів'я каже: «Не прийдеться в середу Вшестя». Згідно з християнським 
вченням після воскресіння Христа через сорок днів Бог забрав його на Небо, хоч до цього Він 
ходив по землі. Свідками вознесіння Христа були Богородиця та апостоли, про що докладно 
розповідається в Євангеліях від Марка та Луки і в Діяннях Святих Апостолів. Про вознесіння 
Ісуса Христа на небо євангеліст Марко пише: "Ісус зібрав своїх учнів і сказав: Ідіть же по всьому 
світу та проповідуйте Євангеліє. Хто увірує, той буде спасенний, а хто не увірує, то буде 
осуджений. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, на хворих будуть руки класти і добре їм стане. Господь 
же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і возсів праворуч Бога-Отця". 

Це останній день, коли можна вітатися словами «Христос воскрес!». Опісля Вшестя це вже 
заборонялося, також у храмах ховають плащаницю (це плат великого розміру із зображенням 
відбитку Ісуса Христа). 

Обряди на Вшестя 
 

На цю відзнаку люди випікали обрядове печиво у формі драбинок, «щоб було по чому Ісусові 
вилізти на небо». Вважається, що щаблів у печива обов’язково має бути сім, за кількістю небес 
Апокаліпсису. Колись це печиво навіть використовували для своєрідного ворожіння. Піднімалися 
з ним на дзвіницю й кидали вниз: який щабель відіб’ється, на такому небі буде той, хто загадує. 
Якщо ж усі щаблі виявляться цілими - праведнику прямий шлях на небо. Розіб’ються всі 
перекладинки - жодне з небес не прийме грішника. Такий ритуальний хлібець носили на могилки, 
щоб в останнє разом пом'янути померлих. Крім печива, готували також пласкі млинці з пшоняного 
борошна, у деяких місцях пекли паски і фарбували крашанки на поминки.  



 

Селяни в цей день обходили свої посіви, качали на них крашанки, оскільки «на Вшестя вже 
починає викидати колос». До цього дня намагалися повністю обсіятися, бо через десять днів буде 
Трійця.  

У російській народній традиції на Вознесіння розпочинається повний розквіт весни і як би її 
закінчення та перехід до літа. Надвечір розпалюють велике вогнище - символ настання розквіту 
природи. У селах дотримувалися таких обрядів: дівчата йшли в поле, кожна вставала біля своєї 
ниви, кланялася на всі чотири сторони і кидала печиво вгору, примовляючи: "Щоб жито моє 
зросло так само високо". Після чого випічка з'їдалась. Також завивалися березові вінки, вважалося, 
що якщо, до дня П'ятидесятниці, вінок не зів'яне, то той, на кого береза завита, проживе цей рік, а 
дівчина вийде заміж.  

У ці сорок днів забороняється плювати на вулицях, викидати туди сміття, тому що «можна 
попасти в Христа, що приходить до хат під виглядом жебраків». Взагалі на Русі належало з 
великою увагою відноситися до вбогих людей. Наші пращури вірили, що з Пасхи до Вознесіння 
відчиненні двері Раю та Пекла: «отверзаются двери райские, разрешаются узы адские». Свято 
завершувало період розчинення кордонів, єднання світів: божественного і людського, світу живих 
і світу померлих, грішників і праведників. За народним повір’ям до Вознесіння грішники, що 
томляться у пеклі, не лише не мучаться, а й можуть вселитися у праведників: «с Велик-дня до 
Вознесенья - всему миру сведенье - и дедам, и внукам, и раю, и мукам». Тому Вознесіння в 
багатьох регіонах вважалось поминальним днем.   

Також існував звичай в це свято ходити у гості до рідних та друзів, приносити у подарунок 
господарю печиво «драбинки» та різні страви та пригощання. Молодь, як і годиться, на природі 
влаштовує різноманітні забави.   

 

 

Прикмети та приказки 

•    «На Вшестя жито викидає колос»; 
• «До Вознесенья Христова весна петь-плясать готова»; 
• «Якщо на Вознесіння гарний день і бджоли літають дуже високо, то буде добрий урожай і 

меду, і хліба»;  
• «Людина, яка народилася в цей день, має змогу добитися успіху в галузі медицини, 

літератури, музичної культури»; 
• «Якщо на Вознесіння гарна погода – до врожаю»; 
• «Якщо Вознесіння з дощем – Ілля з грозою»; 
• «На Вознесіння «все зноситься від землі до неба». 
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Масляна - це народне слов’янське  свято на честь весняного пробудження природи. Початок 
нового циклу залицянь і любощів, пошуку пари, з метою продовження роду. Це останній, 
напередодні Великого посту тиждень, коли можна було справляти весілля. Також його називали 
Бабським тижнем, Колодій, Пущення, Масниця, Сирна неділя. Протягом цього періоду чоловікам 
належало слухатися жінок і виконувати їхні забаганки. Масниця отримала свою назву від того, що 
це є останній тиждень перед Великим постом, тому дозволено споживати вершкове масло, 
молочні продукти та рибу. 

 
Обряди на Масляну 

 
В Україні Масляна має свою яскраво виражену індивідуальність. Зокрема на Поділлі хлопці 

пригощали дівчат горілкою, пивом, солодощами - купували (запивали) Колодку. У подяку за це 
кожна дівчина вишивала перкалеву хусточку, оздоблюючи її квітками та ініціалами свого обранця, 
та дарувала йому на Великдень - повертала Колодку. Такі обряди нерідко завершувалися 
укладанням шлюбу. Головним почастунком на Колодія є вареники з сиром і сметаною, пироги з 
сиром, гречані млинці. Головним напоєм - наливки та інші напої. Головним місцем події виступає 
шинок.  

Свято Колодія характерно лише для України та Білорусі ще з дохристиянських часів. 
Протягом цілого тижня, паралельно з іншими обрядами, проходило коротке Колодчине життя. У 
понеділок Колодка «народжувалась», у вівторок - «хрестилася», у середу справляли «похрестини», 
у четвер «помирала», у п'ятницю Колодку «хоронили», а в суботу – «оплакували». У неділю ж 
наставала кульмінація Колодія, а заразом і Колодчиної долі. Молоді жінки «волочили» Колодку, а 
заміжні – увесь цей тиждень справляли Колодку. В понеділок зранку вони збирались в корчмі 
«колодкувати». Одна з них клала на стіл невеличке поліно або палицю - Колодку. Інші брали по 
черзі і повивали її шматками полотна, потім знову клали на стіл. Це означало, що Колодка 
«народилася». Купували наливки, сідали за стіл навколо колодки, пили і поздоровляли одна одну з 
«народженням». Потім ходили по селу і прив'язували Колодку (загорнуте у полотно полінце) до 
ноги парубкам та дівчатам, які ще не побралися, а також їхнім батькам, що «досі не пошлюбили» 
дітей, а особливо тим, які відмовили нареченому і сватам. Звісно, що ніхто не бажав ходити з 
таким собі «ярликом», і тому одразу ж давали жінкам певний відкуп: кольорові стрічки, намисто 
або ж наїдки, горілка і солодощі. Дівчата теж в'язали Колодку, але тільки парубкам, і вже не до 
ноги, а до лівої руки. Дівоча Колодка була прикрашена барвистими стрічками та паперовими 
квітами. Парубки платили дівчатам викуп за Колодку грішми або подарунками. 



 

У четвер на цьому тижні господині збирались компаніями, але не пряли  - «щоб масло не гіркло!», 
а тільки пили та гуляли - «щоб телята водились!». У п'ятницю частували зятя.  

Колись в Україні був звичай двічі на рік частувати тещу - «щоб горло не пересихало». Хто 
женився в осінні М'ясниці (це певний період після посту, коли за законом православної церкви 
дозволяється вживати м'ясну їжу, одружуватися тощо), той урочисто віз тещу до себе в гості на 
другий день Різдвяних Свят - якщо добра, або на третій - якщо зла. Хто ж оженився в різдвяні 
М'ясниці, той возився з тещею в п'ятницю на Масляну. Разом з тещею запрошувались ще й інші 
родичі. Частуючи гостей, зять говорив: «Пийте, люди добрі, по повній чарці, хай у моєї тещі горло 
не пересихає!» (натяк на сварливість). 

В останній тиждень М'ясниць (останній тиждень перед Масленою), за стародавнім звичаєм 
готувався холодець зі свинячих або баранячих ніжок; тому цей день ще називався Ніжкові 
заговини. На Слобожанщині хлопці та дівчата, після вечері на Ніжкові заговини збирали зі столу 
кістки, виходили на подвір'я, ставали під коморою і кидали кістками у ворота. Існує повір'я, що 
хто в цей вечір не докине від комори до воріт свинячою кісткою, той до Великодня не доживе. 

На Пущенні, чи Сирному тижні немає посту в середу й п'ятницю, кожен день можна вживати 
молоко, яйця і рибу, але м'яса вже не їдять. Дата початку Масляної щороку міняється залежно від 
того, коли починається Великий піст. Головні традиційні атрибути народного святкування - це 
млинці, чучело Масляної (яке потрібно було знищити, наприклад спалити, для того щоб 
попрощатись з усім старим, вбогим, занепалим та звільнити місце для нового, молодого та 
кращого), гуляння, забави, катання на санях. 

 

 

Прикмети та приказки 

•      «Первый блин за упокой»; 
• «Сыр, сметану, масло вкушай – все беды щедростью души избывай»; 
• «Милости просим к нам об масленице с своим добром, с честным животом»; 
•      «Не женився єси, то колодку носи!»; 
• «Широка река Маслена: затопила и Великий пост»; 
• «Зять на двор - пирог на стол»; 
• «Яка погода встановиться цього тижня, така й буде на Великдень»; 
• «Якщо сонце зійде рано, весна буде ранньою»; 
• «Без млинця не Масляна»; 
• «Масляна прийде, млинець та мед принесе»;  
•      «Після Масляної - Великий піст, а за пристрасно - Великдень» 
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Прощена неділя (Сиропусна неділя, Пущення) - останній день Масляниці і остання неділя 
перед Великим постом, найдовшим у всьому році. В цей день віруючі, стоячи за Літургією, 
слухають євангельське читання, де говориться про пробачення гріхів, про піст і про збирання 
небесних скарбів, та  просять один у одного вибачення - щоб приступити до поста з доброю 
душею, зосередитися на духовному житті, з чистим серцем зустріти Пасху - день Воскресіння 
Христова. На прощену неділю останній раз вживається скоромна їжа (але без м'яса). 

 
       Обряди на Прощену неділю 

 
В деяких регіонах прощену неділю називали «Сиропустна», тому було прийнято готувати 

вареники та пригощати ними родичів та друзів. Колись вірили, ніби страшний суд відбувається 
саме в цей вечір, тому богобоязливі люди на прощену неділю з хати не виходили, не пили горілки, 
а сиділи вдома і пригадували, чи багато гріхів наробили в цьому році. 

Увечері на «постові заговини» старі люди ходили до рідних і знайомих «прощатися» - 
просити прощення за «кривди» чи «гріхи», заподіяні протягом цілого року. Також існує звичай 
відвідувати могили померлих родичів, щоби і в них просити вибачення. Прощення здебільшого 
відбувалося у формі такого діалогу: 

- Прости мені! 
                                                       - Бог простить! 

- І в другий раз прости! 
                                                      - Бог простить! 

- І в третій раз прости! 
                                                     - Бог простить! 

 
Існував обряд, якщо хтось хотів побачити відьму, то потрібно було на сиропустну неділю 

при вечері виколупати з останнього вареника сир, зав’язати у вузлик, покласти у рота і так 
тримати до ранку. А на світанку у понеділок належить піти до церкви і вистояти всю обідню на 
одному місці, не поворухнувшись. Вдома, після служби треба сховати сир у гаманець і зберігати 
його разом з грішми аж до Великодня. «На Великдень, як переспівають «Христос Воскрес», стати 



 

на паперті. Котра з жінок до тебе підійде, та і єсть відьма…». Зберігши на запусти сир з вареника у 
роті, можна побачити не тільки відьму, а й домовика.  

На Слобожанщині чоловік не лягав спати з жінкою – «щоб вовк поросят не з’ їв».  
Господарки готували найкращу вечерю, купували гелетку сиру, вівчого чи коров’ячого і ділились 
ним, купували теля, увечері різали і розпаювали.  

В перший понеділок посту рано не їдять, а полощуть горівкою (горілкою) зуби. 
 
 
 
 
 

Прикмети та приказки 

• «Яка погода на сиропустну неділю, така й на Великдень буде», 
• «Як сонце сходить рано, то й весна буде рання», 
• «Який день буде на Пущення, такий буде Великдень»,  
• «Не завжди котові Масляна, буде і Великий піст», 
• «Вареники доведуть, що й хліба не дадуть». 
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                  У народі                                                                      Ік. Вхід Господній у Єрусалим                                                                      

 

                              
  

Вхід Господній у Єрусалим - велике християнське свято у неділю Вербного тижня 
(народна назва, шостий тиждень Великого поста, після якого настає Страсна неділя. Головні 
народні обряди тижня пов'язані з вербою і випадають на суботу і неділю перед Великоднем. Інші 
назви (Квітна, Шуткова, Баськова, Пальмова неділя, Неділя ваїй). 

Це велике свято у християнському році відноситься до числа дванадесятих. Його 
виникненню послужили біблійні оповіді: Ісус в'їжджав до Єрусалима на віслюку, люди встеляли 
йому шлях пальмовим гіллям, тим самим вітаючи Спасителя. 

 
Обряди на Вербний тиждень 

 
За народним віруванням у Вербний тиждень не можна сіяти конопель і городини, бо «буде 

ликувате, як верба». Не сіяли колись і буряки «бо будуть гірки». Господарі, повертаючись з церкви 
з свяченою вербою, до хати не заходили, а відразу ж садили на городі по кілька гілок або в полі, 
«щоб росла Богові на славу, а нам, людям, вжиток», а решту, що залишалася, несли до хати і 
ставили на покуті під святими образами.  

Церковні служби у неділю продовжують служби Лазаревої суботи. На всеношній читаються 
пророцтва Старого Заповіту про Царя-Месію разом з євангельськими розповідями про вхід Христа 
до Єрусалима. На утрені благословляють (святять) гілки, які віруючі тримають у руках під час 
усієї служби. Це свідчить про те, що вони зустрічають Господа, який невидимо гряде, і вітають 
Його як Переможця пекла і смерті, тримаючи в руках «знамення перемоги» - верби з запаленими 
свічками. Від звичаю вживати в це свято вайї (гілки фінікової пальми) воно називається Неділею 
«ваїй». Ваїї у нас замінюються вербами, бо верба раніше за інші дерева дає бруньки. До того ж, це 
дерево згадується в Святому Письмі. Вербі здавна приписували магічні властивості - захист від 
злих духів і всіляких бід; нею лікували головний біль, пропасницю, ревматизм, шлункові 
захворювання тощо. Сенс поклоніння вербі полягає в тому, що здорове квітуче дерево повинно 



 

ніби передати здоров'я, силу та красу людині або тварині. Звичай цей існував у різних народів 
світу. Виконувався він, як правило, весною, коли дерева наливаються соками, розквітають і самі 
набираючись життєвої сили, за повір'ям, могли передати її іншим.  

Свячена верба користується великою пошаною серед нашого народу. «Гріх ногами топтати 
свячену вербу», а тому навіть найдрібніше гілля, якщо воно залишилося після освячення, палили на 
вогні, щоб, боронь Боже, під ноги не потрапило. 

Священною вербою виганяють скот на пасовисько, б’ють свяченою вербою - «щоб нечиста 
сила не чіплялася до тварин». Більше того, викидають її надвір під час граду - «щоб град 
зупинився». Верба має неабияке значення і в науковій медицині. Поруч такої пошани до верби і 
віри в її лікувальну силу дивно звучить народна легенда про козячу вербу - один з видів верби. 
Легенда каже, що козяча верба проклята Богом за те, що з неї робилися цвяхи для хреста, на якому 
розп'яли Спасителя: «за це її черви точать». Крім того, за народним віруванням, у сухій вербі 
сидить чорт; звідси й прислів'я: «Закохався, як чорт у суху вербу!». Козяча верба часто 
зустрічається в Україні, особливо в лісах і на левадах. Її характеризують коротке і широке листя, а 
також грубі «базуки» або «котики». 

Загальнопоширеним в народі був звичай злегка ударяти один одного вербою. Після заутрені, 
до якої малих дітей не водили, батьки, що повертались додому  ніколи не упускали випадку 
підняти з ліжка діточок легкими ударами верби, примовляючи: «Верба хлыст, бей до слёз. Не я 
бью, верба бьёт. Будь здоров, как верба». На честь цього свята влаштовувались вербні базари. 
Особливо вони були улюблені дітьми, оскільки на них був представлений багатий вибір дитячих 
іграшок, книг, ласощів. Там же купували зв'язану пучками вербу. До пучка прив'язували прикрасу 
- паперового янгола. Він так і називався «Вербний херувим».  

 

 

Прикмети та приказки 

•  «Если вербная неделя ветреная, с утренниками, то яри хороши будут»; 
• «На канун Вербного воскресенья Святой Лазарь за вербой лазил»;  
• «На вербной мороз - яровые хлеба хороши будут»;  
• «Верба распутицу ведёт, гонит с реки последний лёд»; 
• «Не верба бьёт, а старый грех»; 
• «На Вербное воскресенье идет дождь – жди хорошего урожая»; 
• «Съешь почку вербы – решится важное дело»; 
• «Домашнюю птицу на улицу не выпускают – ведьма испортит»; 
• «У вербну неділю подумай о коханій людині і вона прийде». 
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                          Картина «Страсті  Христові» (невідомий художник XV ст., Нідерланди) 
 

             
 

 Страсна неділя наступна після Вербної, це сьомий останній тиждень перед Великоднем 
(Пасхою), тривалістю у шість днів; вона починається в понеділок і завершується в суботу, 
передуючу пасхальному воскресінню. 
 

Обряди на Страсну неділю 
 

Протягом всього тижня йшла підготовка до головного свята (Пасхи) тому мили столи, лавки, 
стільці, вікна, двері. Білили печі та стіни. Вискоблювали, вимивали підлогу, витрушували доріжки, 
перемивали посуд. З четверга до суботи йшло приготування біля печі і у дворі: господині пекли 
пасхальні паски, фарбували яйця, запікали м'ясо; чоловіки ставили гойдалки, заготовлювали дрова 
на час свята. Селяни намагалися бути небагатослівними. Як і протягом всього поста, уникали 
гучного вуличного співу, не було вуличних ігор та хороводів. Вважалося, що страсний тиждень 
був часом розгулу нечистої сили. Згідно із слов'янськими традиціями, перед Великоднем або після 
нього, предки повертаються на землю, де перебувають протягом деякого часу. 

Починається передпасхальний тиждень («пристрасна седмиця»). Той, хто в Чистий 
понеділок щиро постить (не їсть і не п'є цілий день), буде, як говорили на Вітебщине, успішно 
знаходити влітку пташині гнізда. В деяких регіонах уникали тримати в будинку в цей понеділок і 
вівторок будь-що нечисте (з продуктів), щоб на людей і худобину не напала порча. Селяни 
говорили про цей день: « С великого понедельника до Великого Дня целая неделя, по горло бабам 
дела!»  

У вівторок останнього тижня великого поста в селищах Тульської губернії збирають із 
засіків льняне і конопляне насіння, разом товчуть їх в ступці та потім з водою готують з них 
сочене молоко. Все це робиться вранці, до світанку. Таким молоком удосвіта поять всіх домашніх 
тварин, в обережність від майбутніх хвороб. Тут головна умова: чоловіки не повинні знати цієї 
справи, а інакше воно буде без користі. Якщо ж тварина не п’є це молоко, то вважається, що від 
неї не буде ніякого пуття, вона захворіє або помре.  



 

У страсну середу обливають худобину сніговою водою. У деяких куточках Східного Полісся 
надвечір Чистого четверга готувалася «велика вечеря» з 12 пісних блюд, на якій поминали 
померлих родичів. З вечора починався і тривав до самої Пасхи строгий піст. У Білорусії 
напередодні Чистого четверга клали під дах хліб, сіль і мило. З тим хлібом на Юр’єв день 
виганяли худобу з хліва, сіль надалі використовували як засіб від зурочень, а милом назавтра (у 
четвер) до сходу сонця милися в лазні, щоб бути чистими (здоровими) цілий рік. Якщо винесений 
хліб за ніч замерзав, передбачали, що і ярини вимерзнуть. 

У четвер до сходу сонця («поки ворона своїх дітей не покупала») вся сім'я повинна помитися, 
щоб весь рік не приставали хвороби і недуги, а вдень прибирали воду, вивішували сушити зимовий 
одяг. Чистий четвер не святкували, тому що четвер, п'ятниця, субота почитали як строгі дні. Всі 
були удома, в селі було тихо. Різали поросят теж до сонця, його сало вважалося цілющим. У деяких 
місцях цього дня розпалювали новий, молодий, «живий» вогонь замість старого, що зжив себе і 
втратив силу. Для цього зазвичай приносили додому з вечірнього богослужіння свічку, що горіла, 
від якої запалювали лампади і вогонь у печі. Головна мета Чистого четверга - підготовка до 
приготування сирної паски та забарвлення яєць. В Чистий четвер стригли дітей - «щоб волосся не 
лізло та щоб голова не боліла» 

Страсна п’ятниця - найскорботніший день в церковному календарі: в п'ятницю перед 
Пасхою розіпнули Ісуса Христа. Тому існувала заборона на основні жіночі і чоловічі роботи та на 
спів. Цього дня, як і в останні три дні до Великодня, не готували обід, задовольняючись хлібом, 
капустою, огірками, також не можна їсти рибу, шити та прясти. Вважається великим гріхом 
рубати дрова або будь-що тесати сокирою. В деяких селах виконували лише дві роботи: пекли 
паски та саджали розсаду капусти. Виготовлення паски особливої форми пов'язано з вірою в 
чудодійні можливості обрядової освяченої їжі. Як тільки господарка покладе паски у піч і прикриє 
їх освяченою вербою, то відразу йде на город і саджає розсаду - «щоб капуста була здорова, як 
паска». Паска в печі накривається гілочками, які потім зберігають і, при необхідності, 
використовують для обкурювання від нечисті. Якщо верх паски спаде або він буде порожнім 
усередині, то це провіщає нещастя - хтось помре в сім'ї. На Поліссі ж говорили, якщо у Велику 
п'ятницю посіяти горох - він дуже добре уродить.  

Страсна субота - переддень Великодня. Цього дня фарбують яйця «крашанки треба готувати 
в суботу тому, що яйця, пофарбовані в п'ятницю, швидко псуються, а приготовані в суботу, вони 
зберігаються впродовж всіх свят». Яйце, пофарбоване в червоний або жовтий колір - символ 
оновлення життя. Яйце, на думку слов'ян, з його здатністю перетворюватися на птицю, несло 
сакральний сенс. Люди бачили в цьому акті підтвердження своєї віри в дивну здатність 
перевтілення,що могла перейти на все, до чого торкається яйце. Перше фарбоване яйце зберігають 
і, коли необхідно, використовують для лікувальної мети. На Харківщині прийнято зберігати 
шкаралупу від освячених яєць для лікування не лише людей, але і худоби. Існувало повір’я, що в 
освяченому яйці є сорок милостей і в нім перебуває «Святий Дух». Наступити ногою на фарбоване 
яйце вважається великим гріхом. На думку селян, його Бог покарає хворобою.  

У деяких містах люди зберігають крашанки з року в рік і як станеться пожежа, перекидають 
його через вогонь, вважаючи, що вогонь згасне. Використовують освячені яйця і від різних недуг: 
кладуть шкаралупу на вогонь і димом обкурюють від курячої сліпоти. Вірять, що таке яйце може 
заспокоїти зубний біль. У кого болить спина, ті зашивають яйце в кишеню і носять при собі до тих 
пір, поки не пройде хвороба. На Україні, особливо в Карпатах, до Великодня розписують яйця 
сакральними узорами, такі яйця називають «писанками». Традиція розпису яєць належить 
слов'янам.  

Мистецтво писанки - це мистецтво обрядове. Шанування писанки пов'язано з поклонінням 
Ладі - язичеській богині любові, краси та весільного вінця. Це дивно розписне яйце спочатку 
створювалося як оберіг роду, емблема сватання, магічний календар, що забезпечує зв'язок часів і 
поколінь. За старих часів вважалося, що для приготування писанок годяться лише первородні, 
неодмінно запліднені, яйця молоденьких курочок, знесені в березні, в перший весінній молодий 
місяць. Окрім яєць, потрібні були чистий бджолиний віск, непочата вода, живий вогонь, нові 
пензлі для розпису воском, нові серветки, нові глиняні горщики, а також зілля для приготування 
фарб. Непочату, «німу» воду належало брати до зорі, мовчки, таємно, з семи, а то і дев'яти джерел 



 

або там, де три потоки зливаються в один; черпати слід було новим посудом, уздовж течії. 
Успіхом було отримати воду з березневого снігу.  

Писанка, на відміну від крашанки, - неодмінно сире яйце. Призначалися писанки лише для 
подарунків близьким друзям та родичам. У Світле Воскресіння, на зорі, дівчина, що на виданні, з 
писанкою в руці вирушала в сад, до яблуньки, зустрічати уранішню зорю. Паночка просила в зорі 
краси і здоров'я, а потім, загорнувши писанку в хустку, спеціально до цього випадку вишиту, 
дарувала коханому на знак любові та згоди стати його дружиною.  

В Україні і Білорусі вважалося, що в пасхальну ніч не можна спати, інакше проспиш весь рік, 
проведеш його в напівсонному стані, діти страждатимуть від безсоння. 

 

 

Прикмети та приказки 

• «Страшной понедельник на двор идёт, всю дорогу вербой метёт»; 
• «Кто сию пятницу постится, тот человек от неприятелей и разбойников сохранён будет»; 
• «В Великий четверток полнолуние - весною большая вода»; 
• «Если истопить в Великий четверг печь осиновыми дровами, то колдуны придут просить   
•  золы»; 
• «Печная зола со Страстного Четверга, Пятницы и Субботы охраняет капусту от червей»; 
• «Петрушка, посеянная в Страстную Пятницу, даёт двойной урожай»; 
• «Паска, спечена в п’ятниці, ніколи не запліснявіє»;  
• «Яка паска - така й доля»; 
• «Коли на Великдень світило сонце i небо було безхмарне - це віщувало погожий рік i  
        багатий урожай». 
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  Великдень - найдавніше християнське свято; головне свято богослужебного року. 
Установлено на честь воскресіння Ісуса Христа. В даний час його дата в кожен конкретний рік 
визначається за місячно-сонячним календарем.  

  На теренах України святкувати Великдень як Воскресіння Ісуса почали ще наприкінці 
першого тисячоліття, з приходом християнства. Обидва свята збігалися у часі (весна, рівнодення) і 
ототожнювались з відродженням життя і надії. З роками чужорідне свято стало частиною місцевої 
культури, замістивши місцеві звичаї і адаптувавши місцеві обряди й атрибутику.  

За біблійним сюжетом Ісус Христос воскрес рано-вранці і Воскресіння супроводжувалось 
великим землетрусом - ангел небесний відвалив камінь від дверей гробу Господнього. На світанку 
жінки-мироносиці Марія Магдалина, Діва Марія, мати Якова та Соломія прийшли до гробу з 
пахощами, щоб покрити тіло Ісуса, але побачили відвалений камінь і порожню труну. Тоді 
схвильованим жінкам з'явився ангел та сповістив про Воскресіння Господнє. 

Існує декілька легенд щодо виникнення назви свята. За однією з них назва «Великдень» 
(«Великий День») з'явилася аж наприкінці першого тисячоліття з приходом на українську землю 
християнства. Легенда говорить, що «Великдень називається так тому, що в той час, коли Христос 
народився, сильно світило сонце і стояли такі довгі дні, що теперішніх треба сім зложити, щоб був 
один тодішній. Тоді, було як зійде сонце в неділю вранці, то зайде аж у суботу ввечері. А як 
розп'яли Христа - дні поменшали. Тепер тільки царські ворота в церкві стоять навстіж сім днів…». 

Слово «Пасха» походить від назви старозаповітного свята песах, що святкували юдеї в 
пам'ять про звільнення від єгипетського полону. Пасхальне ягня в юдеїв стало прообразом Христа, 
тому Христос іменується ще Агнцем Божим, Агнцем Пасхальним, Пасхою. 

Великодня Служба Божа триває всю ніч. Її найурочистіший момент настає опівночі, коли 
священик сповіщає «Христос воскрес!», а всі присутні відповідають «Воістину воскрес!» Після 
служби процесія тричі обходить навколо церкви - хресний хід, а потім починає процес освячення 
обрядових пасхальних страв: пасок, крашанок, ковбас, хріну тощо (залежно від місцевості). 
Господині збирають їх у кошики, прикрашені вишиваними рушниками, барвінком і свічками. 
Після церковної служби розходяться по домівках і починають «розговлятися». Розговляються, 
насамперед, освяченим яйцем. Окрім паски та яєць (крашанок та писанок), серед освяченого може 
бути смаженина, ковбаса, риба, сир, часник, полин, хрін, сіль та вино, баранчик - символ Ісуса 



 

Христа, ягнятка Божого. Люди вірили, що покладений у кошичок баранчик гарантуватиме 
прихильність сил природи і оберігатиме від стихійного лиха. 

Також відомі такі звичаї: перед тим, як з'їсти свячене самому, господар йшов з освяченим 
насамперед поміж худоби, христосався (цілувався) з нею, сповіщав «Христос воскрес!», а хтось із 
присутніх відповідав за худобу: «Воістину Воскрес!». Тоді господар торкався тричі свяченим 
кожної худобини і вимовляв: «Аби ся так не брало вівці (чи корови, чи чого), як ніщо не 
візьметься свяченої паски». Потім обходив із освяченим сад, пасіку, город, відповідно 
примовляючи. Нарешті, всі входили до хати, де господар благословляв дітей, що ставали перед 
ним навколішки: «Аби вам розум так скоро розв'язувався, як ці бесаги (торба) скоро 
розв'язуються». У кого була дівчина на виданні, клали їй паску на голову: «Абись у людей була 
така велична, як ця паска пшенична!» Малу дитину клали в спорожнену від свяченого торбу: 
«Абись так скоро росло, як паска скоро росте». Після розговінь молодь ішла звичайно під церкву, 
де розпочиналися великодні забави - веснянки, також гагілки або гаївки у супроводі відповідних 
пісень.  

На Великдень всі мають веселитися, бо хто буде сумувати в цей день, сумуватиме і весь рік. 
Якщо хтось помирає на Великдень, то вважається, що його щаслива душа піде просто до неба, бо 
того дня «небо отворено». Після розговінь починали дзвонити на дзвіниці - а хто перший 
задзвонив, той найперший обробить жнива і буде в нього найкраще збіжжя. Дзвонили в дзвони 
ввесь день, а потім ще й другого та третього дня.  

Великодній понеділок зветься Обливаним. За традицією хлопці обливають дівчат водою. Ті 
ж можуть віддячити їм тим самим у вівторок. Серед інших великодніх звичаїв відомо ще один, 
який полягає в розкладанні вогнищ на всю Великодню ніч навкруги церкви. Вважається, що цим 
вогнем очищується повітря і звільняється земля від усяких нечистот на добрий врожай. Цей 
вогонь вважається святим і мусить сам погаснути.    

Великодні свята закінчуються поминанням мертвих - молитвою і тризною «на горбках». У 
могильні горбки закопують яйця та шкаралупу від з'їдених яєць, кості зі освяченого м'яса, 
освячену сіль тощо. Виливають і чарку горілки: «їжте, пийте й нас, грішних, поминайте». Часом 
цокаються крашанками об могильний хрест, надбивають їх, а потім віддають перехожим.  

Існує народне вірування, що всі містичні істоти: відьми, упирі та всяка нечиста сила у 
Великодні свята, а особливо під час богослужіння, втрачають свою силу, тому їх можна, при 
певних умовах, побачити і впізнати.  Також існував обряд для того, хто хотів розбагатіти. Для 
цього необхідно було стати у куток тримаючи у руці срібну монету. На виголос священика 
«Христос Воскрес»  відповісти «Анталуз маю!», вважалось, що від цього срібна монета набирає 
чародійної сили і де б вона не була, все одно повернеться до свого господаря та й ще нові гроші с 
собою приведе.  

Якщо хтось мав нездійснене бажання, то обов’язково,  у церкві стоячи на службі після того 
як священик скаже «Христос Воскрес!» загадував його і воно неодмінно здійснювалося.  

В деяких регіонах, як тільки господарі верталися після служби до - дому, то першим ділом 
мастили натщесерце свяченим салом губи, ніс і все обличчя – «щоб уліті не боліло і не тріскалось 
від вітру та сонця». В цей же час придивляються до паски, бажаючи помітити на ній шерстину, 
якщо побачать білу, то це значить, що білий скот буде добре вестися у господарстві; якщо 
помітять чорну чи руду, то такої шерсті скот і треба заводити.   

Якщо господарі вже поважні люди і дорослі діти у них пішли поневірятися по світові, то 
мати, залишає для них шматок свяченої паски та три крашанки. Все це вона загортає в рушник і 
кладе десь у затишному місці, покриваючи сухою материнкою – символом вічної надії. Цей 
дарунок від матері з великоднього столу зберігається до свята Вознесіння Господнього і в цей 
день віддається бідним – «щоб молилися за спокій душі загублених» . 

У великодній понеділок селяни ходять у гості, хрестяться і обмінюються писанками. Цей 
день називається волочильним. Ходять з поздоровленнями переважно діти, до рідних, повитух, 
знайомих, священників, приносячи в подарунок «волочильне», що складається звичайно з 
пшеничного калача і кількох крашанок.  

На третій день Великодніх свят селяни зазвичай збиралися в корчмі на музики та веселилися 
– «відпроваджували свята». 
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