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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 зимового циклу. 
Лише уявіть - м’який білий сніг літає за вікном, у хаті тепло й затишно, хліборобська 
праця завершена, сама земля дрімає під білою ковдрою  – тепер можна відпочити 
і господареві! Коли швидко минає день і починається ніч - приходить суворий, 
але такий очікуванний грудень, адже скоро починаються зимові свята – Новий 
рік, Різдво, Водохреща, тощо. Усі люди готуються до них, прикрашають ялинки 
– у повітрі бринить святковий дух, серце повниться передчуттям прекрасного! У 
такому щорічному очікуванні казки народжуються, розквітають та зберігаються у 
народній пам’яті найцікавіші звичаї та народні свята!

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.

     

                                   Свята Єкатерина
                       Катерина Санниця

             У народі                                                  Ік. Святої Єкатерини

                

7 грудня – цього дня відкривали санну дорогу і молодь каталася на санях, 
запряжених прикрашеним конем, а дітвора гасала на санчатах з гори.

Також у цей день відзначається велике християнське православне свято 
пам’яті святої великомучениці Катерини. Вона - легендарна християнська свята, 
великомучениця, дочка знатного правителя міста Александрії. Краса, вченість, 
багатства манили до неї багатьох залицяльників, але праведна вона прагнула 
пошуків Істини буття світу. Знайти свій шлях праведниці Катерині допоміг святий 
муж-відлюдник, до якого її малу відвела мати, яка була таємною християнкою. Він 
розповів, що є Небесний Жених – Христос, до якого повинна полум’яніти душа, 
що шукає Істини і відкидає всі примари світу цього тимчасового.
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На прощання старець вручив святій Катерині ікону Богоматері з Немовлям Хри-
стом. Усю ніч діва молилася перед цією іконою, але Богомладенець відвертав від 
неї свій Лик. Вона знову звернулася до старця і той порадив їй зберігати чисто-
ту («Катерина» у перекладі з грецької мови означає – «чиста») і охрестив святу. 
Після хрещення до неї з’явилася Богоматір з Немовлям, Яке благосно погляну-
ло на Катерину і простягнуло їй перстень в ознаменування духовних заручин. 
У ці дні в Александрії відбувалися бурхливі язичницькі гуляння, на які прибув 
сам імператор Максиміан. У жертву язичницьким богам приносили не тільки тва-
рин, але й сповідників християнства. Свята Катерина, користуючись своїм знат-
ним походженням, звернулася до імператора, заступаючись за них. Щоб переко-
нати знатну римлянку та інших християн, імператор наказав скликати п’ятдесят 
найдосвідченіших мужів Імперії. Свята щирістю своїх переконань і доказів навер-
нула їх у християнство. Усі вчені за наказом імператора були вкинуті у вогнище. 
Сама ж свята Катерина була піддана страшним мукам - колесуванню. Коли вона 
спокійно підійшла до знаряддя страти, янгол розбив його на друзки. Тоді Катери-
на, підійшовши до місця страти, з глибокою вірою у Бога сама поклала голову під 
меч ката, молячись за всіх людей: «Господи Ісусе Христе, Боже мій! Дякую Тобі за 
те, що Ти поставив на камені терпіння ноги мої і направив стопи мої… Поглянь з 
висоти Твоєї, Господи, і на цих людей, що тут стоять, і настанови їх світлом Твого 
пізнання; і прохання тих, хто буде призивати ім’я Твоє святеє через мене, сповни 
на користь, щоб усіма оспівувалась велич Твоя на віки». Із рани її замість крові 
витекло молоко.

Місце страти Великомучениці Катерини і сьогодні показують в Олександрії 
туристам. Жителі Александрії, які вірили у розп’ятого Господа, встановили мар-
мурову колону, на якій висікли голову св. Великомучениці. Ця колона й зараз 
стоїть у храмі св. Сави. Як свідчать церковні перекази, святі мощі Великомучениці 
знаходяться далеко на Синайській горі. На цю високу гору її мощі могли покла-
сти тільки Янголи. У храмі на горі Синай знаходяться мощі голови і лівої руки 
св. Катерини. Невелика мармурова рама стоїть у храмі праворуч престолу. Святу 
голову нареченої Христової покриває нині золотий вінець, а рука її прикрашена 
коштовними перснями.

                   У церковному календарі
Цього дня православна церква вшановує: великомученицю Катерину; ве-

ликомученика Меркурія; мученика Меркурія Смоленського (1238 р.); священно-
мученика Євграфа пресвітера (1919 р.); священномучеників Євгенія і Михайла 
пресвітерів (1937 р.); священномучеників Олександра, Олексія, Іоана, Корнілія 
і Митрофана пресвітерів (1937 р.); мученицю Августу; мучеників Порфирія 
Стратілата і 200 воїнів;
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преподобного Меркурія, пісника Печерського; преподобного Симона Сойгинсь-
кого (1562 р.); преподобну дівицю Мастридію. Іменини святкують: Август, Олек-
сандр, Гермоген, Григорій, Євгеній, Єкатерина, Марк, Мастридія, Меркурій, 
Порфирій, Прокопій, Симон, Філумен, Христофор.

                             Обряди на Катерину
Цього дня влаштовувалися перегони на санях, до яких запрягали коней. 

Усім селом, старі та малі, збиралися на якому-небудь піднесенні, пагорбі, щоб 
поглянути на парубків і молодих мужів, які змагалися. Люди вболівали за своїх 
та оцінювали коней учасників змагань. Дівчата віддавали належне хлопцям за їх 
завзятість, вправність та силу. Санки на сільському подвір’ї були тоді чималою 
підмогою. Вважалося, що у день Катерини обов’язково треба скотити сані з гірки 
та покатати на них увесь сільський люд. Дівчата та парубки особливо чекали на  
Катерину-санницю: вони вірили, що якщо сонце світитиме цього дня, то сама Ка-
терина незримо плесне чарівної синяви на саночки і тоді буде санчатам щастя.

 Дівчата втішали себе: якщо коханий парубок сяде в її сани і скотиться з 
нею з гори, то скотиться з його душі пітьма, через яку його серце було глухе і не 
відгукнулося на дівочу любов. 

На Катерину дівчата пекли колобок, або круглий хліб, і катали його по білому 
рушникові або хустці. З одного боку рушника клали житній колос, а з іншого - 
хустку або рукавицю коханого хлопця та промовляли: 

                                 «Катись-катись по белому убрусу,
                                           Как по белому снегу, катись Русью,

                                 С пути не сбивайся, не спотыкайся,
                                До суженого докатись, остановись!»

Дівчата котили хліб за сонцем - від житнього колоса до хустки, тихенько 
украденої у парубка, що подобається. Дівчина вірила, що віднині доріжку до її бу-
динку сніг не запорошить, що парубок біля неї стане ходити кругами. Але деколи 
хлібний колос не котився. І це було передвістям, що дівочі старання марні. 

Вечір під Катерину - час ворожіння, коли кожна дівчина хотіла довідатися: 
чи бути їй просватаною. Для цього вона відрізала шматок хліба, клала під поду-
шку і говорила: «Приди суженый ко мне ужинать!». А вранці вона дивилася: якщо 
хліб розламався навпіл, то вже неодмінно бути їй просватаною - ворожіння перед-
бачало, що майбутній чоловік ділитиме з нею навпіл хліб і всі життєві радощі та 
незгоди.
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Якщо від хліба відламувався невеликий шматок, то це провіщало, що жених 
обов’язково з’явиться, а вже як там складеться доля - на те воля Господа! Якщо 
ж хліб під подушкою за ніч сильно зсихався і злежувався, то це був знак, що ще 
довго в дівках ходити. 

У Білорусі на Катерину ворожили інакше: дівчина пекла коржик з однієї солі 
та з’їдала його перед тим, як лягти спати, щоб уві сні суджений подав води.

Існувало також багото повір’їв, пов’язаних з катанням на санях з гір. Цього 
дня кожному неодмінно слід було скотитися на санках з гори, щоб звільнитися від 
душевного вантажу, зняти з себе ношу важких роздумів, знайти спокій. Парубки 
заздалегідь готували для своїх дівчат санчата, обов’язково прикрашали їх, роз-
писували фарбами та орнаментами. Скотитися з улюбленою дівчиною на санках 
з гори не просто радісно, але і означало, що вже неодмінно їх долі разом будуть 
котитися по життю. Для малих діточок дідусі та бабусі готували саночки із залом-
леним передом і прикрашали ляльками. 

Безпосередньо в день Катерини дівчата збирались на вечорниці. Для цього 
вони заздалегідь обирали оселю а відповідно і господарку майбутнього свята. Всі 
продукти приносились в складчину. На стіл подавались різноманітні страви, але 
перевага надавалась борщу та каші. Приєднатись до цієї трапези можна і хлопцям, 
щоправда лише після того, як дівчата закінчать ворожити, тобто пізно ввечері.

В багатьох селах Східного Поділля на свято Катерини дівчата різали гілки 
вишні, ставили їх у воду чи в землю на покуті. Якщо вони розквітали до Різдва, то 
це передвіщало швидкий шлюб.

                         
                       Прикмети та приказки

«Як на Катерину холодно, то буде голодно»;
«Катеринин день пришёл, катанье привёл»;
«Пришла Катерина - придёт и перина»;
«Вечер под Екатерину - время ворожбы»;
«У невесты женихов сто один, а достанется один»;
«Телега хлеб в дом возит, а сани - на базар»;
«Мороз - сорок пудов на воз»;
«Катерина по воді, то Різдво по льоді».
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                         День Андрія Первозванного
                      Андрієва ніч (Калита-Андрій)

                         У народі                                    Ік. Святого Андрія Первозванного

                

13 грудня - День ворожіння. Вважалося, що дівчатам та хлопцям в Андрієву 
ніч являються образи їх суджених. 

 Люди похилого віку слухали воду і прогнозували  погоду на всю зиму. В 
Україні - Калита, свято хлопців. На Калитянських вечорницях відбувалася ініціація 
парубків, їх урочисто приймали в компанію хлопців та влаштовували вечорниці. 

Також цього дня православні християни святкують пам’ять святого Андрія 
Первозванного, який був одним із Христових апостолів, галілеянин з Віфсаїди 
Галілейської, брат апостола Петра, перший із учнів Ісуса Христа, святий покрови-
тель України, Росії та Шотландії. 

Апостоли Андрій і його брат Петро ловили рибу на Галілейському озері, 
коли Ісус Христос покликав їх за собою. Як розповідає євангеліст Іоанн, Андрій 
був одним із учнів Іоанна Хрестителя і ще раніше свого брата був призваний 
Ісусом на Йордані. Тому Андрія і назвали Первозванним. Апостол разом зі своїми 
братом та двома синами були у числі найближчих Христових учнів. В кінці своєї 
подорожі апостол Андрій з берегів Понту через Пропонтиду перейшов до Фракії, 
а потім до Греції. Вірний своєму імені, що грецькою означає «мужність», Андрій 
прийняв муки ради Христа. У місті Патри він був розіп’ятий при римському 
імператорі Нероні у 60 році за наказом проконсула Егея (Егеата) на Х-подібному 
андріївському хресті. 
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Андрія Первозванного вважають першим благовісником Євангелія Христо-
вого на землях України. Коли після зішестя Святого Духа апостоли кидали жереб, 
вирішуючи, куди кому йти проповідувати Христову віру, йому випала Скіфія, тоб-
то землі сучасної України. Апостол привіз до Скіфії реліквії, навколо яких торува-
лась віра. За переказами, у Києві він залишив наперсний хрест, а в інших місцях 
- обітні. У пам’ять Андрія Первозванного в Києві, на тому місці, де апостол по-
ставив перший хрест, 1212 року споруджено дерев’яну церкву Воздвиження Чес-
ного Хреста Господнього, також зведена церква святого Андрія  (1086 р.) та храм 
Святого Андрія Первозванного на Андріївському узвозі (18 ст.).

                   У церковному календарі
Цього дня православна церква вшановує: святого Андрія Первозванного; 

святителя Григорія чудотворця, єпископа Неокесарійського; преподобного Нико-
на, ігумена Радонезького, учня преподобного Сергія; мучеників Ацискла і Вікторії 
Кордубських; преподобного Лазаря іконописця; мученика Гоброна, в св. Хрещенні 
Михайла, і з ним 133-х воїнів. Іменини святкують: Андрій, Феофіл, Фрументій, 
Іван, Аркадій, Вахтанг.

                        Обряди на Андрія
Цього дня слухають воду. Уранці йшли люди похилого віку на річку, рубали 

ополонку і, перш ніж зачерпнути воду, опускалися на коліна на краю ополонки, 
притискалися вухом до льоду і слухали. Вірили, що коли вода галаслива, то треба 
чекати завірюхи, холоднечу. Якщо на Андріїв день вода тиха, то зима буде тихою.

Ще з давнини в ніч на Андрія існував звичай ворожити на наречених. Перш 
за все, прагнули викликати віщий сон, в якому дівчина повинна була побачити 
свого судженого: ставили під ліжко миску з водою, під подушку клали трохи 
куті, дзеркало, ніж, чоловічу шапку або тріску, вирвану з паркану вподобаного 
парубка. Щоб побачити свого судженого уві сні, дівчата сіяли насіння льону в гор-
щик із землею, а потім читали над ним «Отче наш»: дев’ять разів стоячи, дев’ять 
разів опустившись на коліна і дев’ять разів сидячи. Після цього читали особли-
ве навіювання чар на коханого: «Святый Андрею, я на тебя лён сею, дай же мне 
знать, за кем я буду тот лён рвать». Такий горщечок ставили під ліжко. 

Зазвичай дівчата збирались гуртом у хаті, пекли балабушки (невеличкі 
круглі тістечка з білого борошна) воду на ці тістечка дівчата носили із криниці не 
відрами, а ротом.
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 Носять так, щоб хлопці не бачили, бо як побачать – біда. Коли вже балабушки 
спечуться і вистигнуть, кожна дівчина значить своє тістечко кольоровою ниткою 
або папірцем. Потім вони розкладають їх рядочком на долівці, звичайно на про-
стеленому рушнику. Як усе це зроблено, до хати впускають пса, який цілий день 
був голодним, і чию пампушку першу вхопить – та й вийде перша заміж, а чию не 
зачепить, та сидітиме в дівках. Якщо пес візьме балабушку та віднесе у темний 
кут це означає, що на дівчину чекає далека дорога в чужі краї. Але саме найгірше 
буде, якщо пес візьме балабушку, надкусить її і покине.
Також існувало ворожіння чи буде дівчина в парі зі своїм судженим. Для цього 
пізно ввечері, коли вже стемніє, панночка набирала в пелену насіння коноплі, ви-
ходила за хату, сіяла на снігу і приспівувала:

                                                         «Андрію, Андрію
                                                      Конопельку сію,
                                                     Спідницею волочу,
                                                     Заміж вийти хочу!»

Потім набирала жменю снігу там, де сіяла коноплі, вносила до хати, і коли 
сніг розтане, лічила насіння: якщо кожна зернина має пару – добре, якщо ні – по-
ганий знак. А якщо дівчині кортіло дізнатися ім’я свого майбутнього чоловіка, 
то вона вибігала на двір і в першого прохожого чоловіка питала: «Дядьку, як вас 
звати». 

Ввечері на Андрія сходяться вже разом хлопці та дівчата. Сходяться вони 
до просторої хати, щоб було де розбігтися для кусання калити (це великий корж 
із білого борошна, печуть його дівчата всі разом: кожна повинна взяти участь у 
приготуванні калити, місять тісто всі по черзі, починаючи від найстаршої дівчини 
і закінчуючи найменьшою. Тісто солодке, з медом, зверху його оздоблюють виш-
нею або родзинкою). З цього самого кусання і розпочинається «Андріївський 
вечір».  Калиту запікають так, щоб вгризти її було важко, як сухар. Посередині 
роблять дірку, в неї  просовують червону стрічку та підвішують її до сволока 
посередині хати.  Кріплять високо, для того, щоб парубок не міг дістати зубами 
калиту, а тільки тоді, як добре підстрибне. Крім того, один кінець стрічки довший 
і спущений, щоб калита підстрибувала вгору. Біля калити становиться вартовий 
«Пан Калитинський», він бере в руки квач, вимочений в масну сажу і становиться 
під калитою і запрошує гостя:

  «Я, пан Калитинський, прошу пана Коцюбинського калиту кусати!» 

«Пан Коцюбинський» (ним виступає кожний учасник гри) бере коцюбу поміж ніг. 
Ніби сідає верхом на коня, і їде калиту кусати. Під’їде до вартового і каже:
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                                   - Добрий вечір, пане Калитинський!
                                   - Доброго здоров’я, пане Коцюбинський! Куди їдете?
                                   - Їду калиту кусати!
                                   - А я буду по писку писати!
                                   - А я вкушу!
                                   - А я впишу!

Ця суперечка проходить з жартами і сміхом. Завдання пана Калитинсько-
го розсмішити пана Коцюбинського. Існує правило, що Коцюбинський може 
вкусити калиту тільки тоді, коли він «витримає» всі жарти Калитинського, тоб-
то не засміється. Всі сміються, один тільки «гість» стоїть з коцюбою в руках і 
намагається втримати посмішку. Та якщо йому все ж таки вдається витримати 
жарти, то і тоді він калити не вкусить, бо тільки він підстрибне, як Калитинський 
смикає за стрічку і калита летить вгору. Якщо Коцюбинський посміхнеться, то 
Калитинський мазне його по обличчю квачем. А на його місце становиться інший 
учасник гри «Коцюбинський», проте «Калитинський» не міняється протягом гри, 
тому на роль ведучого вибирали завжди веселого та жартівливого парубка. Під 
кінець гри калита знімається і ділиться поміж молоді, причому дівчата розда-
ють порції, а хлопці платять гріш панночкам на стрічки, за те, що калиту місили. 
Закінчувались веселощі смачною вечерею, яку готували дівчата і на яку парубки 
приносили горілку та пригощали їх. Першою стравою неодмінно повинні бути ва-
реники з капустою, бо піст.  Під час калитинської вечері дівчина наливає в блюдце 
вина, горілки або меду, розведеного водою, кладе на дно перстень і примушує сво-
го хлопця дістати каблучку губами. Якщо дістане і носа не вмочить, то ожениться 
і буде щасливий.  

В ніч під Андрія хлопці мають найбільші права – єдина ніч у році, коли люди 
вибачають парубкам їх бешкети. 

                    Прикмети та приказки

«Андрію, я тобі коноплі сію»;
«Когда в Андреев день снег пойдёт и уляжется, то ещё 110 дней пролежит. Когда 
в Андреев день холодно и ясно - добрая примета, а когда тепло - плохая»;
«Якщо на Андрія сніг не йде - вся зима буде малосніжна й тепла»;
«Якщо вдень ішов сніг, то бути хурделицям цілий тиждень»;
«На Андрія жінки намагалися не пекти хліба, не шити і не прясти»;
«На Андрія треба кожуха-добродія»;
«На Андрія робиться дівицям надія».
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                       День Святителя Миколая
                                   
                             У народі                                        Ік. Святителя Миколая

         
19 грудня – день вшанування святого Миколая Чудотворця. 
Згадок про життя Святого Миколая збереглося мало. Одними з джерел 

інформації про його життя є перекази Святого Андрія Критійського (7 ст.) та 
монаха-студита Івана з Константинополя (5 ст.). Миколай народився 270 - 286 
рр. у грецькому місті-колонії Патара у провінції Лікія (Мала Азія), на той час це 
був елліністичний регіон. Його батьки Феофан і Нонна були багатими та глибоко 
віруючими християнами, котрі охрестили сина відразу після його народження, 
що було рідкістю на той час. Змалку Миколай був дуже релігійним і вирішив 
присвятити своє життя богослужінню. Достеменно відомо, що будучи вченим 
юнаком, Миколай переселився до Мири, де продовжив навчання, а його дядько-
єпископ висвятив ще молодого Миколая на священика. Оскільки Святий Миколай 
вважається покровителем моряків, існує версія, що він також був мореплавцем 
або рибалкою, але ймовірніше, що його родина мала певне відношення до 
рибальства. По смерті батьків Миколаю залишився значний спадок, який він 
вирішив роздарувати потребуючим і здійснював цей задум протягом тривалого 
часу. 

Святий Миколай здобув посаду єпископа Мирійського під час правління 
імператора східної частини Римської імперії Ліцинія, який, на відміну від свого 
попередника Галерія, не сприяв гонінню християн.
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В результаті чого зросла чисельність послідовників християнської віри, а разом 
із цим і кількість єпископів, котрі керували громадою віруючих, мали значний 
соціальний та політичний вплив. Миколая поважали та любили в тій громаді, якій 
він керував, що звичайно було результатом його доброчинності. Помер святий 
приблизно у 345 році.

Діяння Миколая стали причиною появи багатьох легенд, завдяки яким він з 
часом став одним з найважливіших святих. Одна з них про збіднілого чоловіка, 
який не міг забезпечити своїх трьох доньок приданим. За тамтешніми звичаями, 
вони не змогли б вийти заміж, і, якщо б їм не вдалося знайти роботу, то довелося 
б стати повіями. Миколай, у той час ще не будучи єпископом, дізнавшись про це, 
вирішив скористатися батьківським спадком щоб зарадити біді. Протягом трьох 
ночей він пробирався до убогої хатини та щоразу закидав крізь вікно у кімнату, де 
ночували сестри, шмат золота - на придане для кожної з дочок. Крім того, святий 
Миколай бажав, щоб ті три дочки не знали хто їм закидав коштовності.

                   
                  У церковному календарі
Свято приурочене до дня смерті Миколая, архієпископа Світ Лікійських, по-

мерлого за язичеським календарем в день богині Діани (Артеміди) близько 345 року. 
Цього дня триває Різдвяний піст проте православним християнам дозволяється 
вживати рибу. Іменини святкують: Максим, Миколай, Габріель, Нільс.

                     Обряди на Миколая
Миколай в Україні є особливо бажаним дитячим святом. В ніч з 18 на 19 

грудня Св. Миколай приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку. Серед 
дітей на західній Україні встановилася традиція писати Св. Миколаєві листа, у 
якому дитина вказує, що хорошого та поганого вона вчинила протягом року, і про-
сить про подарунки.

За традицією на свято старші господарі села збиралися щоб зварити пше-
ничного пива. Влаштовувалася гостина, після якої всі весело з піснями їздили на 
санях довкола села. На Харківщині існував звичай святкувати триденні Миколині 
святки, на які варили кутю і узвар, щоб у наступному році забезпечити врожай на 
жито й плоди. На всій території України влаштовували обіди на честь Миколая 
Угодника з приготуванням ритуального пива й меду. 

На Поділлі цього дня чекали «полазника» - чоловіка, який першим зайде до 
хати, що віщувало багатство й щастя протягом року.
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Але раніше через подвір’я мав пройти хазяїн, дати худобині їсти й привітати її 
словами: «Дай, Боже, добрий день, щобись худібонька здорова була та й я з тобою 
ще й зі своєю дружиною!».

На Київщині хазяїн, прийшовши цього дня із церкви, брав миску зі свяче-
ною водою, паляницю з грудочкою солі, квача з різного зілля, та ішов кропити 
господарство, худобу та збіжжя, примовляючи: «Святий Миколай, помилуй та со-
храни нас від усякого лиха!». 

У цей день багато молодіжних та юнацьких організацій, які проводять 
благодійні акції для сиріт. Так, у Львові щороку проходить акція «Миколай про 
тебе не забуде!»: в місті організовується «Фабрика святого Миколая», куди жителі 
приносять подарунки та пожертви для сиріт.

В багатьох регіонах після церковної служби 19 грудня влаштовується веселе 
свято, яке називається братчини. Всі частування купувалися у складчину і братчи-
на була свого роду обрядом примирення ворогів і прощення всіх образ. Оскільки 
у цей час йде різдвяний піст, то основними стравами на Зимового Миколая були 
пироги з капустою і грибами. 

У минулі століття в день Зимового Миколая здійснювали різноманітні уго-
ди, укладали договори, тому що були впевнені, що цього дня ніхто не піде на об-
ман, оскільки Миколай Чудотворець покарає шахрая і відновить справедливість. 
До цього свята у містах відкривалися численні ярмарки, де встановлювалися 
остаточні ціни на хліб і борошно. Дівчата з цього часу починали підготовку до 
святок – шили нові костюми, готувалися до святочних ворожінь. 

У північних губерніях Європейської Росії існував звичай заколювати на честь 
Миколая Угодника бичка -»Микольцьо», якого спеціально три роки відгодовували 
всім селом. М’ясо бичка частково передавалося в церкву «для св. Миколи», част-
ково з’їдалося під час колективного бенкету, влаштованого в цей день чоловіками. 

Зимою на Миколу початок сватання. Молодь починає підготовку до святоч-
них посиденьок, домовляється про відкуп хати у якої-небудь бідної самотньої 
жінки або вдови, заготовлють дрова, скіпки, наряди та костюми для розігрування 
п’єс і сценок з репертуару традиційного народного театру.

Вважалося, що Микола Чудотворець допомагає в турботі прилаштувати в 
заміжжя дочок, виводить з ув’язнення, рятує потопаючих у морі. 

                  Прикмети та приказки
«Який день на Миколу зимового, такий і на Миколу літнього»;
«У кожному році два Миколи: до першого Миколи не буває холодно ніколи, а до 
другого Миколи не буває тепла ніколи»;
«Як впаде великий іній - на гарний врожай хліба»;
«Як на Миколу піде дощ, то врожай на озимину»;
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«Морозяний день - на уроду хліба й городини»;
«З цього дня підходять другі морози - Миколині: На Студеного Миколу снігу на-
валить гору»;
«Якщо в день Миколая замітає слід, дорозі не стояти від Миколи до Різдва (7 
січня)»;
«Скільки дає день Миколая снігу, стільки буде трави на Миколу теплого»;
«Перед Миколою іній - овес гарні будуть»;
«Микола - другий після бога заступник».

                             Свята Анна (Ганна)
                            Зачаття Богородиці
                       
                         У народі                                    Ік. Зачаття Пресвятої Богородиці

       

   22 грудня - велике християнське свято Зачаття Святої Богоматері.  
Також цього дня, за народним повір’ям, йде страшна битва темних сил зі 

світлом Божим. Між піднебінням і землею проносяться дзвін та скрегіт мечів, 
що схрещуються, стогін, крик, скорботні плачі. В цей день людина своїм духом і 
вірою, святою молитвою повинна підтримати перемогу світла. 
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                        У церковному календарі

Цього дня православна церква святкує та вшановує: зачаття Богородиці Свя-
тою Анною (головна тема богослужіння - чудесна подія, коли свята Анна зачала 
Пресвяту Богородицю); священномученика Володимира (Виноградова); мучени-
цю Єфросинію (Джурінську); священномучеників Василя (Ягодіна) і Олександра 
(Буравцева); пророка Ганну, мати пророка Самуїла; святу Софронію; архієпископа 
Кіпрського; преподобного Стефана Новосиятеля; ікону Божої Матері, що 
іменується «Ненавмисна Радість». Іменини святкують: Олександр, Ганна (Анна), 
Василь, Володимир, Єфросинія, Софрон, Степан.

                        Обряди на Анну

Цього дня зима встановлюється остаточно. Заздалегідь святкують початок 
зими та посилення морозів. Цей день вважається обітним  для  вагітних жінок. 
Тим хто при надії заборонялося протягом доби братися за будь-яку роботу, з хати 
не можна виходити, щоб вберегти дитину в утробі.

За російським народним календарем - найтемніший день року. Вважається, 
що цього дня нечиста сила прагне погасити сонце. «Вот в этот-то день появляет-
ся на Божий свет Анна-милость, благодать. Она рождает надежду, что цепи тьмы 
рассыплются в прах. Указующая на свет Божий Анна внушает людям, что надо 
удержаться от страшных грехов и неверных поступков, не дать побороть себя от-
чаянию». 

У цей час, як правило, вже встановлювалась зимова дорога, тому говорили: 
«На Ганьки сідай в санки». 

На Закарпатті дівчата й молодиці, в яких часто боліла голова, не пряли. Про-
те у давнину це була окрема і досить значна подія, бо в народі свято називають 
«родинами сонця». Це пов’язано з тим, що на це свято припадає зимове сонцесто-
яння, після чого воно «повертає на літо, а зима на мороз». 

Цього дня юні дівчата збиралися на посиденьки, щоб узгодити, як будуть 
святкуватися різдвяні свята. Дівочі громади, як і парубоцькі, мали свої традиції. 
На посиденьках теж обирали «отаманшу» - старшу дівчину, яка організовувала 
дівочі збори і керувала громадськими справами. На дівочих зборах не існував 
обряд посвяти, але діяло неписане правило: могла приходити сюди та дівчина, 
яка вміла вишивати, шити, прясти. Правда, екзамен їй не влаштовували, проте 
спостерігали, чи не лінується вона, чи володіє секретами рукоділля. Якщо так, то 
можна йти на досвітки та вечорниці.
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На Ганни, крім узгодження святкувань, виготовляли різдвяні прикраси - 

«павуків» та «їжаків» з соломи. З дня Ганни починали готуватися до свят і жінки: 
мастили та прибирали оселі, краще підгодовували свиней, щоб мати свіжину до 
Різдва.

В давнину був такий звичай: дзвонареві, який сповіщав про народження 
сонця, давали 24 срібняки, а за те, що оголошував улітку «повернення сонця на 
зиму», змушували добу відсидіти у в’язниці.

                    Прикмети та приказки

«У день Анни світловий день додається на горобиний крок»; 
«Після Ганни сонце повертає на літо, а зима - на мороз»;
«Казала Ганна, що надія марна»;
«Ясне сонце - на Новий рік буде сильний мороз, якщо хмарно, на деревах іній - під 
Новий рік буде відлига»;
«Яка Ганна до полудня, така зима до кінця грудня»;
«Яка Ганна до ніченьки, така зима до весноньки»;
«Коли іній вкриває дерева, то це передвісник хорошого врожаю»;
«Коли йде дощ - вся весна буде дощовою»;
«Тихий і безвітряний день - на врожай садовини»;
«Починають бджоли мед їсти».
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                               Різдво Христове
                                     Святвечір

                               У народі                                              Ік. Різдво Христове

       

7 січня - одне з головних християнських свят, що встановлене на честь на-
родження по плоті від Діви Марії Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя 
людей з полону гріха. 

Згідно із Євангелієм Ісус Христос народився в часи правлінні імператора 
Августа в юдейському місті Віфлеємі у сім’ї теслі Йосипа Обручника з Назаре-
ту та його нареченої Марії (Богородиці й Пріснодіви), які прибули до Віфлеєму 
для участі в перепису населення. Родина була змушена переночувати в печері, що 
використовувалася як хлів для укриття худоби від негоди. Під час народження 
Христа над печерою зійшла Віфлеємська зірка, яка вказала про цю подію волх-
вам (мудрецям, царям) зі Сходу. Першими прийшли поклонитися Христу пастухи, 
яким про цю подію сповістив янгол, потім волхви. Вони ж перші піднесли Хри-
сту дарунки - золото, ладан і смирну. Довідавшись про народження Христа, цар 
Іудеї Ірод велів провести побиття дітей у віці до 2 років, але Христос був чудом 
врятований від смерті. Однак родина Йосипа була змушена втікати до Єгипту і 
перебувала там до смерті Ірода. Пославши Свого Сина на землю, Бог Отець нама-
гався показати людству важливість любові, добра, співчуття та взаєморозуміння 
між людьми. День народження Ісуса Христа - найбільш широко шанований день 
у світі. 

Різдво - одне з найголовніших свят у році. В народі кажуть, що «на Різдво і 
сонце грає». Також з Різдвом пов’язують багато прикмет. Наприклад: «якщо іній 
на деревах у перші три дні Різдва - це до врожаю хліба; 
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якщо сніги глибокі - будуть гарні трави та хліб; якщо в цей день тепло - весна буде 
холодною, вночі багато зірок - багато ягід буде». 

Символом вічного світу, щастя і радості, що прийшли разом із Христом, є 
вічнозелена прикрашена ялинка. Верх її увінчаний прекрасною зіркою - у пам’ять 
про Віфлеємську зорю, що вказала волхвам шлях до Христа. Гілки прикрашені 
різнобарвними кулями, золотою мішурою, фігурками співаючих янголів, пастухів 
з маленькими баранчиками, розсічені свічами та ліхтариками, начебто нагадую-
чи про вогні багаття й ліхтарів, що світили для Віфлеємських пастирів у святу 
ніч. І через дві тисячі років різдвяні вогні світять майже в кожнім будинку. Се-
ред зелених гілок тихо передзвонюються, закликаючи свято, срібні дзвіночки, що 
подібні до тих, які палестинські пастухи  надягали своїм вівцям. Щоб помножити 
радість свята, близькі люди кладуть під ялинку подарунки один одному, а для 
дітей вішають на гілки всілякі солодощі.

У старовину на Русі до Різдва підлогу в сільських хатах покривали свіжим 
сіном, а стіл - соломою, на яку потім стелили скатертину і ставили частування. Усе 
це нагадувало, що Спаситель народився не в царських чертогах, а в овечому хліву, 
і був покладений у ясла на солому. 

Починаючи з вечора, усюди ходили христослави (колядники) з «віфлеємською 
зіркою». На палці закріплювалася велика зірка з золоченого паперу, прикрашала-
ся ліхтариком, паперовими гірляндами, іноді іконою Різдва, Спасителя чи Божої 
Матері, потім з цією зіркою співаючі різдвяні гімни обходили навколишні будин-
ки. Такі відвідування називалися колядуванням. 

Колядують в Україні в різних місцях не в один і той же день. Де коляду-
ють вже на Святий Вечір, де - в перший день Різдва, а де - ранком другого дня 
свят. Колядували звичайно діти, парубки та дівчата. Діти збиралися ватагами в 
залежності від віку. Малі хлоп’ята співали під вікнами у сусідів. Старші діти, яким 
вже виповнилося років по дванадцять, обходили майже ціле село. Вони підходили 
до хати, ставали під вікнами та гукали всі разом, щоб господарі благословили 
їх колядування. Коли дозвіл одержували, починали співати колядку, призначену 
особисто господарю або господині, довідавшись заздалегідь, як кого звуть. Після 
закінчення співу, господарі виносили дітям дещо з солодощів або ж по копійці. 
Колядувати ходили окремо дорослі хлопці, окремо - дівчата. Хлопці ходять із 
«зіркою» та дзвоником. «Зірка» прикрашається кольоровим папером, стрічками, у 
середині - образок «Народження Христа» та свічка. Ватага колядників складалася 
з п’яти осіб: берези, звіздоноші, дзвонаря, міхоноші та запасного хлопця, який 
мав допомагати міхоноші. Звичайно вони колядували у хаті перед образами, після 
чого хлопців добре пригощали, запрошували до столу як дорогих гостей, але вони 
довго не затримувалися, вклонялися всім, хто був у хаті, і поспішали до іншої 
домівки.
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Дівчата ходили колядувати ввечері, тому мали при собі ліхтар у формі місяця або 
зірки. Його прив’язували до великого ціпка та тримали високо над головою, щоб 
здалеку було видно дівочу ватагу. Дівчата звичайно в хату не заходили, а співали 
на дворі під вікнами. Їх пригощали цукерками, горіхами, солодощами та грошима. 

Свято Різдва відзначається християнами, насамперед, справами добродійності. 
У цей день щедро роздавали милостиню. У кожнім будинку христославів чекали 
частування чи гроші. Не прийняти христославів вважалося великим гріхом. Люди 
заможні вважали своїм обов’язком надіслати милостиню жебракам, хворим, удо-
вам і сиротам. Не забували навіть про тварин, адже, відповідно до переказу, у 
холодну ніч віл і осел зігрівали Богонемовля своїм подихом. У селах для птахів, 
що страждають від голоду і холоду, виставляли житній сніп. Для дітей влаштову-
валися  різдвяні ялинки, вистави, свята з роздачею подарунків. Дуже давньою є 
українська традиція миритися в цей день, пробачати одне одному образи, щоб на 
повну міру відчути радість життя. 

Особливою традицією в надвечір’я Різдва є Свята вечеря, до якої обов’язково 
входять 12 пісних страв. Головна окраса столу – кутя. Поряд з кутею на столі є пле-
тенка – булка, сплетена косою, посипана маком. Їдять її по закінченню Різдвяних 
свят. Запивають страви узваром – компотом із сушених фруктів. Вечеряти родина 
сідає, коли на небі сходить перша зірка. Вечеря починається з молитви, а першу 
ложку куті смакує господар дому. Страви символізують 12 апостолів. В Україні є 
така традиція, що перед Святою вечерею всі родичі збираються разом. Бажано не 
запізнюватися до вечері (щоб потім цілий рік нікуди не спізнюватися - народна 
прикмета). Потім всі моляться і просять у Бога ласки і добра. Перед тим, як на-
крити на стіл, під скатертину кладуть сіно, що символізує народження Ісуса. По 
краях стола головки часнику, це - символ захисту від нечистої сили. Посередині 
ставлять свічку як символ пам’яті і миру. Першу страву, яку вживають люди за 
Святою вечерею, є кутя. Потім уже їдять інші. Поївши, зі столу страви не за-
бирають. Існує думка, що після вечері, коли всі заснуть, приходять мертві душі. 
Вони також хочуть повечеряти. Зранку всі люди ідуть до церкви на Святкову Божу 
Службу. Протягом свят люди вітаються один до одного: «Христос народився - 
Славимо Його». 

З Різдва до Водохреща продовжуються веселі зимові святки - святі дні. Вони 
наповнювались всілякими розвагами. У містах влаштовувалися бали і маскаради, 
відвідувалися театри. 
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                               Свято Василя
                        Щедрий вечір (Меланка)
 
                              У народі                                             Ік. Великого Василія

      
13 січня на 14 січня (31 грудня на 1 січня за старим стилем) День преподобної 

Меланії (Меланки, Маланки) та Василія Великого, архієпископа Кесарії 
Кападокійської, що в Малій Азії.

                                       У церковному календарі

Цього дня православна церква святкує та вшановує: Преподобну Меланію 
Римлянку. 

Народилася вона у  439 р. у християнській сім’ї. У чотирнадцять років 
Меланія проти своєї волі була видана заміж за знатного юнака Апініана. З самого 
початку сумісного життя свята благала чоловіка жити з нею в непорочності або 
відпустити, на що він відповів їй: «Коли за велінням Господа у нас народиться 
двоє дітей, спадкоємців нашого майна, тоді разом відречемося від світу». Незаба-
ром свята Меланія народила дівчинку, яку молоде подружжя присвятило Богові. 
Коли батька Меланії спіткала смертельна хвороба, він благословив їх і попросив 
молитися за нього, після цього святі відразу залишили місто Рим та помандрували 
до Африки, для них почалося нове життя, цілком присвячене служінню Богові.

Апініану було на той час 24 роки, а Меланії – 20. Вони почали відвідувати 
хворих, приймати мандрівників, щедро допомагати бідним. Обходили в’язниці, 
місця заслань, копальні і визволяли нещасних, які сиділи там за борги.
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Продавши маєтки в Італії і Іспанії, вони допомагали старцям і монастирям, купу-
ючи для останніх землі в Месопотамії, Сирії, Єгипті, Фінікії та Палестині. За їх 
гроші було побудовано багато храмів і лікарень. У Африці святі пробули 7 років, 
а потім, позбувшись по заповіді Христовій усіх своїх багатств, відправилися до 
Єрусалиму. 

В Александрії їх прийняв святий єпископ Кирил і вони зустрілися в храмі зі 
святим старцем Несторієм, який мав дар пророцтва і зцілення. В Єрусалимі святі 
роздали бідним золото, яке залишилося у них, і проводили дні свої в убогості і 
молитві. 

                                    
                                   Ік. Святої Меланії Римлянка

Після недовгої подорожі до Єгипту, де святі відвідали багато отців-
пустельників, свята Меланія зачинилася в самотній келії на горі Еліонській і 
лише рідко бачилася зі святим Апініаном. Поступово біля келії виник монастир, 
де зібралося до дев’яноста дів. Свята Меланія не погодилася бути ігуменею, а як 
і раніше жила і молилася усамітнено. В своїх повчаннях вона закликала сестер 
молитися, берегти свої помисли і зігрівати перш за все любов до Бога і один до 
одного. В обителі її стараннями був побудований молитовний будинок і вівтар, 
де поховали мощі святих: пророка Божого Захарія, святого Першомученика Сте-
фана і Сорока святих, які прийняли мученицьку смерть в Севастії. До цього часу 
святий Апініан відійшов до Господа. Свята Меланія поховала мощі блаженного і 
провела близько чотирьох років біля цього місця в пості і безперестанній молитві. 
Свята побажала побудувати чоловічий монастир на горі Вознесіння Христового. 
Господь благословив її задум, пославши християн, які дали кошти на монастир. 
Прийнявши їх з радістю, свята Меланія за один рік здійснила цю велику справу. 
Закінчивши свої труди, блаженна покинула Єрусалим, відбувши до Константино-
поля до свого дядька-язичника, в надії спасти його душу. По дорозі вона молилася 
у мощей святого Лаврентія на місці його мучеництва і отримала добру ознаку.
Прибувши до Константинополя, свята знайшла там свого дядька в хворобі. Під 
впливом її бесід хворий відкинув язичництво і помер християнином.



25

В той час багато жителів столиці бентежило єретичне вчення Несторія. Свята 
Меланія приймала всіх, хто звертався до неї за повчанням. Багато чудес відбулося 
за молитвами блаженної. Повернувшись в свій монастир свята Меланія спокійно 
віддала свою душу Господу. 

Святий Василій Великий (329 р.-379 р.) був церковним діячем, одним із Отців 
Церкви. Він був аскетом за покликанням і людиною чину за своєю природою. 
Його правила стали кодексом монашого життя на Сході, як правила св. Бенедикта 
на Заході. Він був єпископом, бесідником, учителем, богословом і вченим. Свя-
тий Василій, без найменшого сумніву, є найдосконалішим представником Церкви 
свого часу. Життя святого було у повній гармонії з його наукою. Іншими словами 
- його наука була відбитком його життя. Тож нічого дивного, що Церква заслужено 
дала йому титул Великий. Він справді Великий у трьох ділянках свого життя: він 
Великий Архіпастир Церкви, Великий Законодавець монашого життя і Великий 
своєю святістю. 

Іменини святкують 14 січня: Олександр, Богдан, Василь, В’ячеслав, Григорій, 
Іван, Михайло, Миколай, Петро, Платон, Трофим, Федот, Яків; 15 січня: Василь, 
Кузьма, Марк, Модест, Петро, Сергій, Герасим, Серафим. 

                                Обряди

Маланка, Василь і Щедрий вечір - всі ці три свята святкуються напередодні 
Старого Нового року. 

У деяких селах Вінниччини на ці свята готують традиційну святкову стра-
ву кров’янку, яку ще називають «маланкою». Також випікають спеціальні хліби 
«Маланку» та «Василя». 

На свято Маланки молодь (у масках або без них) усю ніч щедрує, ходить 
із «козою», водить переодягненого на Маланку парубка. Традиційні персонажі - 
«баба» Маланка та «дід» Василь. 

У давнину святкове переодягання виконувало важливі релігійно-магічні 
функції, але з часом цей звичай перетворився на веселу розвагу, маскарад. В 
Маланці нерідко використовують сучасні мотиви й персонажі (вояки, лікарі та 
інші). На Тернопільщині Маланку під назвою «Маланія» проводять щорічно в 
селі Горошова Борщівського району та інших селах над Дністром. На Буковині 
Маланку називають «Переберія». Свято закінчується купанням у річці. 

Характерною прикметою новорічного свята в Україні було й щедрування - 
давній народний звичай церемоніальних обходів хат із побажанням щастя членам 
сім’ї та розквіту господарства.
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На відміну від колядування, обряд щедрування завжди був в Україні справді на-
родним, позацерковним та незначною мірою відчув на собі вплив християнської 
церкви. Звідси й його радісне, оптимістичне звучання. До кінця XIX ст. обряд ще-
дрування, увібравши в себе національний колорит та менталітет нашого народу, 
став явищем народної художньої творчості та таким зберігся й до сьогодні.

 На західному Поділлі від Різдва до старого Нового Року хату замітають на 
дві половини. Частину сміття, що від середини до порога, виносять зразу ж, а те, 
що від середини до покуття, зберігають до старого Нового Року. А ранком на ста-
рий Новий Рік те сміття виносять із хати, висипають на воротях і запалюють; коли 
ж вогонь розгориться, стрибають через нього всі: господар, господиня, діти від 
найстаршого до найменшого, а після дітей - кінь, корова, вівця, коза, свиня, пес, 
кіт - всяке створіння, яке є в обійсті - «щоб всяка нечисть на вогні залишилась і в 
новий рік увійти чистими!»

В деяких регіонах головною стравою на Василя було порося, яке символізувало 
родючість землі і плодючість худоби в році, що настає. У цей  вечір їли все най-
краще, що було в будинку і що заготовлювалось заздалегідь: пиріг, ковбаса, м’ясо, 
млинці, кутю, кашу, пили пиво, вино, горілку. 

Цього дня, вранці, починають готувати другу обрядову кутю - щедру. На 
відміну від пісної (на Коляду), її можна заправляти м’ясом і салом. На Щедрий 
вечір кутю ставлять у червоний кут. Крім того, господарки печуть млинці, готують 
вареники з сиром, щоб віддячити щедрувальникам та засівальникам. З вечора до 
опівночі щедрувальники обходять будинки. За давньою традицією, новорічні об-
ходи посівальників, як і різдвяних колядників, відбуваються після заходу Сонця, 
тобто тоді, коли володарює всяка нечиста сила. Дівчатка-підлітки поодинці або 
разом оббігають сусідів, щоб прощедрувати. Перший посівальник приносить в 
будинок щастя. За народним віруванням вважалося важливим  хто буде в будинку 
перший гість в новому році. Доброю ознакою було, якщо першим гостем виявив-
ся парубок з шанованої багатодітної сім’ї з хорошим господарством. Гірше, якщо 
першим гостем буде дівчина або жінка дітородного віку. І вже зовсім нещастям 
вважалося, якщо першим гостем виявиться вдова, стара діва, старий або каліка. 
Тому дівчата як правило не посівають, а якщо і беруть участь - то в будинок або 
не заходять або заходять після хлопців. Також в деяких містах на Василя дівчата 
ворожила на судженого.  

                       Примети та приказки
«Якщо ніч старого Нового Року тиха і ясна, буде щасливий рік не тільки для лю-
дей, а й для худоби»;
«Якщо сонце весело зійде, ввесь рік буде щасливий, а особливо добрий буде вро-
жай садовини»;
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«Якщо іній рясно вкриває всі дерева, буде врожай на збіжжя»;
«Перед тим, як сісти за стіл обідати, батько синові дає пиріг і каже: «їж, сину, та 
пам’ятай: якщо тобі трапиться зимою збитися з дороги, то згадай, з чим ти їв на 
Новий Рік пиріг - і відшукаєш дорогу»;
«Залежно від вдачі, люди говорять: «Піду до церкви, щоб Господь сподобив цілий 
рік ходити до храму Божого!» або: «Нап’юся горілки, щоб цілий рік було за що 
випити!»;
«На Новий Рік не годиться пити по одній чарці, а все по дві, щоб старі в парі 
жили, а молоді собі пару знайшли!» - так промовляють за новорічним обідом, 
коли гостей приймають»;
«Если на Мелании оттепель, то ждут теплого лета»;
«Если падает мягкий снег - к урожаю, а когда тепло, то лето будет дождливым»;
«Если на Василия ветер дует с юга – год будет «жирный» да блогополучный, с 
запада -  к изобилию молока и рыбы, с востока – к урожаю фруктов; с севера – к 
неурожайному лету»; 
«Якщо на небі зірки – до врожаю ягід та грибів».

                             Обрізання Господнє

                                Ік. Обрізання Господнє і надання імені
  

14 січня - Велике християнське свято.
Святе Євангеліє про це говорить так: «Як сповнилось вісім днів, коли мали 

обрізати хлоп’ятко, назвали Його Ісус - ім’я, що надав був ангел, перше, ніж Він 
почався у лоні» (Лк. 2, 21). 
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Ісус Христос, як Бог і Законодавець, не був зобов’язаний виконувати релігійні 
приписи ізраїльського народу, та все-таки Він їм добровільно підкорився і зберігав 
їх. З тієї причини Він восьмого дня після народження піддався обряду обрізання. 
Старозавітне обрізання було прообразом новозавітного хрещення, що втілює нас 
у Христа. 

Святий апостол Павло, називаючи хрещення нерукотворним обрізанням, 
каже: «У Ньому ви були й обрізані обрізанням нерукотворним, коли ви з себе ски-
нули це смертне тіло обрізанням Христовим. Поховані з Ним у хрещенні, з Ним 
ви разом також воскресли». Наречено було в обрізанні божественному немовляті 
ім’я Ісус, яке приніс із Небес Архангел Гавриїл у той час, коли благовістив про за-
чаття Його Пречистій Діві Марії, перш ніж зачався в лоні, тобто навіть перед тим, 
як прийняла Пресвята Діва слова Благовісника, перед тим, як сказала: «Я Раба Го-
сподня, хай буде мені за словом Твоїм». У тих-бо її словах зразу слово Боже плот-
тю стало, вселившись у Пречисту і Пресвяту її утробу. Отже, пресвяте Ім’я Ісус, 
що його Ангел перед зачаттям прорік, на обрізанні далося Христу Господові, що 
було вісткою спасіння нашого. «Ісус»- бо спасіння означає, як же пояснив той же 
Ангел Йосифові, у сні явившись і кажучи: «Наречеш ім’я Йому Ісус, Він-бо спасе
людей Своїх від гріхів їхніх».

Апостол святий Петро про ім’я Ісусове свідчить, кажучи: «…і нема ні в кому 
іншому спасіння, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належа-
ло б спастися нам». Це ім’я спасенне Ісус перед усіма віками у Раді Пресвятої 
Тройці було наперед приготоване, написане й аж дотепер зберігалося для на-
шого відкуплення, нині ж, як безцінний бісер, на викуплення роду людського зі 
скарбниці небесної принесене і Йосифом в одкровення всім подане, безвісне ж 
і тайне Премудрості Божої в імені тому явлене. Це ім’я, ніби сонце, світ осіяло, 
каже пророк: «А для вас, що благоговієте перед ім’ям Моїм, зійде Сонце правди і 
зцілення у променях Його», ніби миро запашне вселенну овіяло. «Миро, - сказано 
в Писанні, - пролите - ім’я Твоє». Не в посудині зібране миро - ім’я Його, але про-
лите. Поки-бо миро в посудині зберігається, доти і пахощі його всередині її затри-
муються. Коли ж проллється, зразу пахощами сповнюється повітря. Невідомою 
була сила імені Ісусового, у Раді передвічній, ніби в посудині, схована, а тому 
що з Небес на землю те Ім’я пролилося, зразу, ніби миро запашне, пахощами 
при пролитті в обрізанні крові Немовляти сповнило всесвіт. І кожен язик нині 
сповідує, що Господь Ісус Христос на славу Бога Отця. Явлена стала Ісусового 
імені сила, бо дивне те імення Ісус здивувало ангелів, утішило людей, настрашило 
бісів, і біси-бо вірують і тремтять. І від самого того імені трясеться ад, хитається 
підземелля, пітьми князь зникає, падають ідоли, проганяється морок ідолобісся, 
благочестя ж розсіває світло і просвічує кожну людину, що у світ приходить. У 
цьому імені превеликому Ісусовому кланяється усяке коліно небесних, і земних, і 
підземних. Це Ісусове ім’я є зброєю сильною на супостатів.
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Як же говорить святий Іоанн Ліствичник: «Завжди Ісусовим іменем бий ратників, 
бо міцнішої від цієї зброї не знайдеш ні на Небесах, ні на землі». Це найдорожче 
ім’я Ісус - яке солодке серцю, що любить Христа Ісуса, яке жадане для того, хто 
шукає Його! Бо Ісус є весь бажанням, весь насолодою. Це пресвяте Ім’я Ісус - яке 
любе рабові і в’язневі Ісусовому, що в любові Його полонений! У помислах Ісус, 
на язиці Ісус, в Ісуса вірує серце у правді, Ісуса сповідують уста на спасіння. Чи 
ходить, чи сидить, чи щось робить, - Ісус перед очима. «Не судив я, - сказав апо-
стол, - бачите, що у вас нічого крім Ісуса». Тому що Ісус для того, хто приєднується 
до Нього, є просвітленням розуму, красою душі, здоров’ям тіла, веселістю серця, 
помічником у скорботах, радістю в печалях, зціленням у хворобі, у всіх бідах роз-
радою, і на спасіння надією, і сам Він для того, хто любить Його, віддача і вина-
города.

Православні християни визнають право іудеїв вважатися богообраними, 
вони шанують велике свято Обрізання Господнє, проте сам обряд обрізання у 
християн відсутній. Однак відомо, що перші християни, які походили з юдеїв, 
були обрізані, як і перші апостоли. Глибокий зміст свята Господнього Обрізання 
для християн полягає у підтвердженні чоловічої статі Богонемовляти Ісуса всу-
переч судженням єретиків, які часто спотворюють земний вигляд Сина Божого. 
Звершивши закон обрізання, Ісус Христос скасував цей закон. У Новому Заповіті 
обряд обрізання поступився місцем таїнству Хрещення. Свято Обрізання Господ-
нього повинно нагадувати християнам, що вони вступили в Новий Завіт з Богом. 
Бо, як без обрізання, яке відбувалося в Старому Завіті на 8-ий день після народ-
ження немовляти, людина не могла увійти в суспільство обраного народу, так і 
без духовного обрізання християнин не може увійти в Царство Боже. Ми повинні 
постійно, щодня, можна сказати щохвилини, здійснювати над собою цю духовну 
операцію. Людина повинна усвідомити ці свої духовні хвороби і як би обрізати їх 
від себе - свої пристрасті, «похіть плоті, похіть очей і гордість житейську».
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                              Хрещення Господнє
                                     Водохреще

                             У народі                                             Ік. Хрещення Господнє

       

19 січня - велике свято різдвяно-новорічного циклу, хрещення Іваном 
Хрестителем Ісуса Христа на Йордані. 

Слухаючи Предтечу народ постійно перебував у чеканні. Багатьом було 
відомо, що Збавитель тривалий час перебуває невпізнаним, тому слова Івана: «Він 
стоїть серед вас» змушували серця прискорено битися. І в цей час серед юрби на 
березі з’явився Чоловік з Назарету. Ісус опинився між грішниками. Він разом з 
всіма готувався прийняти хрещення від Івана. Ніхто не знав його навіть сам Іван, 
але мав якесь передчуття. Голос Святого Духа дав йому пізнати хто був Месія. 
Коли Іван підійшов до води, всіх вразили дивні слова звернені до Галілеянина: «Я 
повинен хреститися від Тебе і чи Тобі йти до мене?». Відповідь Ісуса була такою: 
«Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. (Мт. 3:15)» Слова 
ці нічого не пояснили оточенню, але для Івана мали визначний зміст і тоді його 
передчуття перемінилось у певність. Він погодився здійснити обряд. У ту мить, 
коли Ісус стояв у річці і молився, сталося щось таємниче, знак розпізнавання. 
Ісус зійшов, як і інші у воду, але не виявив жодного гріха, а коли вийшов з води 
- з висоти Дух у вигляді голуба зійшов на Нього і почувся голос «Ти Син Мій 
Улюблений, що Я вподобав Його!» (Мр. 1:11). Ця небесна поява нагадує появу 
над печерою у Віфлеємі. Там звіщається про нього пастухам, тут - невинному 
предтечі й розкаяним грішникам. Проте звіщення над берегами Йордану коротке 
у часі й мало з тих до котрих було звернене, його пізнало.
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Про це свідчення пізніше сказав Іван Богослов «І свідчив Іван, промовляю-
чи: Бачив я Духа, що сходив, як голуб, із неба, та зоставався на Ньому. І не знав я 
Його, але Той, Хто хрестити водою послав мене, мені оповів: Над Ким Духа поба-
чиш, що сходить і зостається на Ньому, це Той, Хто хреститиме Духом Святим. І 
я бачив, і свідчив, що Він Божий Син!». Отже коли Ісус Христос досяг 30-річного 
віку, він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся 
голос Бога-Отця, який назвав Ісуса своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в 
образі голуба. Звідси ще одна назва - Богоявлення. 

Православні та греко-католики вважають, що саме це свято засвідчує таїнство 
Святої Трійці. Адже в цей день, за християнським вченням, з’явився Бог у трьох 
іпостасях: Бог Отець - в голосі, Син Божий - у плоті, Дух Святий - у вигляді голу-
ба. 

Вважається, що на Водохрещі, з опівночі до опівночі, вода набуває цілющих 
властивостей, тому люди зберігають її протягом року, лікуючи нею тілесні та 
духовні хвороби. В цей день у всіх містах і селах, де є церкви, зранку святять воду. 

Віддавна в народі освячену на Водохрещі воду вважають своєрідним 
спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують хра-
ми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з Водохреща не 
псується, не має запаху і може зберігатися протягом року. Дехто схильний вва-
жати, що цьому сприяє срібло від хреста, який священик занурює в воду під час 
обряду. Проте ця думка є помилковою, оскільки не завжди у воду занурюють 
срібний хрест, а використовують дерев’яний чи з будь-якого металу, а вода все 
одно роками не псується.

До Водохреща жінки намагалися не полоскати у воді білизни, бо «там чорти 
сидять і можуть вчепитися». Натомість дівчата у посвячену воду клали калину чи 
коралі і вмивалися, аби щоки були рум’яними. Загалом до Водохреща протягом 
всіх свят жінки не ходили по воду, це мали робити лише чоловіки. 

Саме з  свяченої води починається трапеза, нею ж кожний господар кро-
пить усіх членів сім’ї, хату, інші будівлі, криниці. Вважається, що богоявленсь-
ка вода знаменує одухотворення і перетворення стихій. Освячену воду дбайливо 
приносили в будинок. Всі нею умивалися, на ній готували, використовували як 
лікувальний засіб при хворобах тілесних та душевних. 

За давньою традицією, церемонія освячення води відбувалася просто неба, 
на берегах річок, струмків, озер. Ще напередодні Йордана, з льоду вирубували 
великий хрест («Йордан») і ставили його поруч з ополонкою. Скульптурне зо-
браження хреста встановлювали вертикально і нерідко обливали буряковим ква-
сом, від чого воно набирало червоного кольору. Було прийнято також прикрашати 
хрест барвінком і гілками сосни. До радянських часів у день водосвяття в селах і 
містах влаштовувались багатолюдні хресні ходи до річки. 
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Крім ікон і церковних хорогв учасники цих процесій несли запалені «трійці» - три 
свічки, перевиті зіллям волошок, чебрецю та інших квіток. Акт водосвяття в бага-
тьох місцевостях супроводжувався стріляниною з рушниць порожніми набоями. 
Одночасно у небо випускали голубів, попередньо прикрашаючи їх стрічками з 
кольорового паперу. 

Якщо на Водохрещі дерева вкриті інеєм, то навесні у відповідний день тиж-
ня – в п’ятницю, четверг і т. д. – треба сіяти ярову пшеницю: «вродить, як гай!» 

                                Громниця
                     Стрітення Господнє

                    У народі                                           Ік. Стрітення Господнє 

            

 15 лютого - за представленням селян, в цей день відбувається перша зустріч 
зими з весною. 

Наші предки виготовляли великі воскові свічки заввишки в пів метра, які 
називали громницями. В це свято їх носили до церкви святити. Над лавкою, на 
котрій лежали свічки, читалися п’ять особливих молитов, триразово змахував над 
ними священик кадилом, кропив святою водою, триразово ж осяював хрестом,
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після чого вручав свічки їх господарям, які запалювали їх з вигуком священика 
«Благословенне царство!» і гасили після закінчення літургійного Євангелія, хо-
ваючи свічки зазвичай за пазуху. Якщо палаюча свічка тріскалася, влітку можна 
було чекати гроз. Такі свічки, за повір’ями, мають виняткову силу і оберігають 
оселю від бурі, зливи чи смерчу, ниву - від бурелому чи граду, а членів родини - 
від «злого ока» та хвороб.

Згодом «Громниця» була приурочена до православного християнського свя-
та Стрітення Господнього - одного з найбільших церковних свят, яке відзначається 
на 40-й день після Різдва, тобто на 40-й день після дня народження Ісуса Христа. 

Урочисто відзначати його почали з кінця V століття в пам’ять про те, як Свя-
та Діва Марія принесла до Єрусалимського Храму Ісуса Христа на 40-й день після 
Його народження. Закон описаний у Старому Заповіті постановляв, що жінка, яка 
народила хлопчика, 40 днів, а дівчинку - 80 днів, була ритуально нечистою. Після 
проходження цього часу для очищення кожна мати мала принести до святині 
однорічне ягня на цілопальну жертву, як знак визнання над собою найвищої Божої 
влади і подяки, та голуба чи горлицю – як жертву очищення від гріхів. Коли ж 
жінка буде бідна, і неспроможна придбати ягня, то принесе вона лише дві горлиці. 
Після цього жінка вважалася очищеною. Згідно із цим Законом, з часу визволення 
євреїв із єгипетського полону, також кожне перше немовля чоловічої статі нале-
жало Богові і його треба було приносити до храму на 40-й день після народження. 
Пречиста Діва Марія, як Божа Мати, не була зобов’язана до обряду очищення, бо 
освятилася Христовим Різдвом. Та вона, все-таки в покорі, виконує припис За-
кону і також приносить у жертву дві горлиці. Коли Діва Марія разом з Йосифом 
принесла Ісуса до храму, їх зустрів там сивий старий Симеон, який чекав зустрічі 
з Господом вже багато років. Згідно з Євангелієм від Луки, Симеон був праведни-
ком і від Духа Святого був звіщений, що він зможе вмерти лише тоді, як побачить 
Ісуса Христа. Те й здійснилося – тепер Симеон міг одержати вічний спокій. Перед 
смертю старець  сповістив, що Немовля, яке йому нарешті судилося побачити, 
вийде «на служіння спасіння людей». Другою особою, що зустріла Ісуса в храмі 
була пророчиця Анна, про що також свідчить Євангеліє від Луки. Звершивши все 
згідно з законом Господнім, Марія і Йосиф повернулися до Назарету в Галілею.

                    У церковному календарі
Цього дня православна церква вшановує: Стрітення Господа Нашого Ісуса 

Христа; ікону Божої Матері «Зм’якшування злих сердець» або «Симіоново 
прореченіє». Молитвами перед іконою люди отримували зцілення від епілепсії, 
інших психічних захворювань, оберігалися від самогубств. 
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У Білорусі, Сербії, Польщі, місцями в Росії і Хорватії цього дня освітлюють 
свічки.  Згідно з канонами Російської православної церкви, Стрітення відмічається 
сім днів - з 15 лютого по 21 лютого. Іменини святкують: Василь, Агафодор, Гавриїл, 
Іордан, Марія, Семен, Георгіна.

                       Обряди на Стрітення
У цей день святять воду. Стрітенську воду збирали з бурульок і додавали 

до звичайної води, за повір’ями - така вода цілюща і лікує від багатьох напастей. 
Нею бризкають хворих родичів і худобу, купають і поять дітей. 

У деяких місцях селяни обходили свої будинки з іконою Стрітення Господ-
нього або Спаса. При внесенні ікони до будинку після обходу, вся сім’я, вклоня-
ючись стоячи на колінах, промовляла: «Господи Боже наш, увійди та благослови 
нас!» Діти увечері перед сутінками де-небудь на пагорбі заклинають сонечко:

        «Солнышко-вёдрышко, выгляни, красное, из-за гор-горы!
                         Выгляни, солнышко, до вешней поры!
                         Видело ль ты, вёдрышко, красную весну?
                       Встретило ли, красное, ты свою сестру?
                           Видело ли, солнышко, старую ягу,
                                 Бабу ли ягу - ведьму зиму?»

Якщо сонечко дійсно вигляне, то це означало кінець останнім морозам, а 
якщо ні, то слід чекати заморозків. 

Також існував на Русі обряд продажу дитини. Кому-небудь із сторонніх, 
переважно літній жінці, передавали через вікно дитя, за якого вона сплачувала 
невеликі гроші. Повертаючи малого батькам, вона говорила: «Живи на моє ща-
стя». На гроші, заплачені за маля, купували свічки. Вважалося, що полум’я цих 
свічок запалює життєвий вогонь. Так дитину «прив’язують» до життя.

У цей день хазяї ворожили на врожай, виставляючи тарілку з зерном на ніч 
надвір (якщо ранком роса - врожай, нема роси - погана ознака).

                   Прикмети та приказки
«Ясна і тиха погода віщує добрий урожай і роїння бджіл»;
«Вітер - погана ознака»;
«Відлига - чекай пізньої весни»;
«Покров не лето, Встретенье не зима»;
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«Як на Стрітення півень нап’ється води з калюжі, то жди ще стужі (як нап’ється 
півень води, то набереться господар біди)»;
«На Сретение яйца не бьют и не варят - это к бесплодию»;
«Как придут Громницы - снимай рукавицы»;
«На Сретенье утром снег - урожай ранних хлебов»;
«День Стрітення теплий і сонячний, то і весна тепла»;
«Якщо на Стрітення дорогу перемітає - весна буде пізньою і холодною»;
«Якщо в цей день сніжок - весною буде дощик», тобто весна буде затяжною і до-
щовою»;
«Передбачити погоду могла і курка: якщо нап’ється біля порогу води - весна буде 
теплою і ранньою»;
«Як на Стрітення є під стріхами бурульки, то цього року буде добрий урожай ку-
курудзи»;
«На Стрітення із стріх капає - бути затяжній весні, якщо тепло, а зі стріх не капає 
- весна буде рання, суха»;
«Якщо в цей день не видно сонечка - чекай суворих морозів»;
«Вітер на Стрітення - до врожаю плодових дерев»;
«Якщо на Стрітення холодно, то вже скоро весна»;
«На дахах довгі бурульки - стільки ще випаде снігу»;
«Якщо на деревах іній - вродять добре гречка і бульба»;
«Якщо на Стрітення сонце визирає з-поза хмар, то весна не забариться, а якщо 
цього дня не буде видно сонця, то 24 лютого вдарять морози»;
«Якщо 15 лютого випав сніг - на дощову й холодну весну»;
«Як на Громницю з дахів тече, то довгою буде зима»;
«Як на Громницю день ясний, то буде льон прекрасний»;
«Як сонце ясне на Громницю буде, то снігу випаде більше, ніж перед тим».
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