


ЧИГнфроді говорять: "З нтл прийшла і 
прлзннчнів привела".

І дійсно: взнліиу ліайже щодня -  свято

Введення ( Ч грудня ); 
Катерини ( 7 грудня );

Андрія (13 грудня);
Науліа (14 грудня );

Варварн Велнколіученнці( 17 грудня ); 
Слвн (18 грудня );

» Святого (Николая (19 грудня);
День святої Оннн (22 грудня); 

Свят-вечір (б січня);
І  Різдво Христове (7 січня);

Щедрий Вечір та свято Ліаллнкн 
(13 січня);

"Голоднл кутя" або Другий Свят-вечір 
і (18 січням „
І Новий рік абоусвят )̂ Василя (14 січня);



Інша назва цього свят а Третя Пречиста. В 
церковноліу календарі це, одне з найбільших 

правосаавннх свят ітєнується як Введення до 
і храаіу Пресвятої Богородиці. До цього дня потрібно 
. завершити всі сіаьсногосподарсьиі роботи. Луже 
веанннаї гріхоаі після Введеня вважається копання 

або ж розпушування зєаіаі,

Цікаво, що багато обрядів та прнкаїет на Введення 
дуже схожі на новорічні. Скажімо, поганою 

прнктетою вважається коан на Введення першою 
до хатн увійде жінка (особанво стара). 

Категорично забороняється цього дня протну 
біанзну, шити, нопатн зслілю, бо Господь відпускає  

на Зетаю  душі праведних, аби вони аюган 
побачити, "увндітн”, своє тіао. Звідси ще одна 

назва свята -  Видіння.

Як Введення л&тнтм кпостн, а Микола гвіздки 
1̂ 1 забнр0С,^%^5нтл лі^ток^буіе. ^  ^  ^



Це с в я то  дівочої долі. У  цей день перед обризолін  цієї 
святої дів ча та  ставлять свічки, а потілі піа вечір 

ворожать нл свою долю.
Перед сходолі сонця дівчннл йде в слдок і зрізує 

гілочку вншні. В хлті дівчннл т у  гілочку стлвнть у  
пляшку з водою і чекле святл (Пеллнкн. Якщо до 

(Пеланкн вншня зацвіте -  добрий знай, засохне гіаочна 
без цвіту -  непсьна ознана.

Увечері дівчата сходяться до однієї хати і варять 
спіаьну вечерю -  борщ і нашу. Приходять хлопці, 

починаються розваги.
Опівночі дічата йдуть "закликати долю" до воріт. 

Кожна з дівчат тричі гукає: "Доає-доає, йди до лієнє 
вечеряти!"

Якщо в цей чле злепівле півень, "доля обізвааася", 
якщо ж ні: "Доля оглухлл, не чує ліого голосу". 

Хлопці цього дня постнлнся до служби Божої і щиро 
ліолнлнея, лбн Бог длв ЇЛІ хорошу дружину -  роботящу, 

не лєдлщу, до того ж лице лі пригожу і до чоловіка

Материна по воді, то Різдво по льоді.
Як нл Клтєрннн холодно, то буде голодно.



Андрія -  справді парубоцький день. Ще в 
дохристиянські часи came в цей період відзначаан 

свято Каантн.
Молодіжні зібрання цього дня були наповнені 

весеаощалін й розвагами і подекуди назнваанея 
велнкнтн вечорннцятн.

(Поаодь в цей день вааштовувааа різноманітні забави. 
Основна аія свята -  цс відкушування "каантн". Печиво 
прив'язується яннайвнще попід стелею, а потіш хаопці 
та дівчата з зав'язаннтн очнаїа аіусять дострибнути 

до нього і відкусити шаіаток.
Існує дуже веанна кількість описаних ворожінь, якнаїн 
користувались дівчата на Андрія. Багато з них схожі з 

т н т н , яні буан на Катерини. Потрібно, напрнкаад, 
знятн взуття з аівої ноги і почати ннаї аіірятн відстань 
від стоау до порогу, та дівчина, яка перша це зробить, 

першою і вийде зааііж.

Як ще до цього дня сніг не випав -  знаїа буде тепаою, 
а ян з'явився -  холодною. ,



У  народі Ц€Й день вважали спрнятанвнаї для початку 
навчання антннн. За народннаїн у я в л є н н я т н ,  Науаі 

-  покровитель розуаіу, знань І доброчннствд, а тоату 
сеаянн буан переконані: якщо на свято пророка 
почати навчання, то антнна успішніше засвоїть 

знання, набереться р о зуту . Увечері батьки 
з а прошу ванн хрещених, котрі прнхоанан з 

бунварятн, й діти почннаан напааі'ять заучувати 
аітерн.

(Пати подавааа до стопу пшоняну кашу, аби наука в 
гоаову добре йшаа. На ранок, відвідавши анше 

41 пшоняної каші і отримавши батьківське 
баагосаовіння Євангеаіеаі та свяченою вербою, 

днтнна ішаа до шкоан.

Народні приказки:
Науаі наставаяе на у т .

Батюшна Науаі, виведи еннна на уаі. -  
Прийшов Науаі -  пора братися за уаі.

Я не знаю ні "аз", ні "бунн" -  прийде Н а у т  і заіуснть 
к Р  до Ц{іукн.



Святкують тільки жінки. У  день В є лн к о ту ч є н н ц і  
Варвари гріх прати, $іантн і гайну лііснтн. (Ложна 

тіаьнн вишивати та ннтнн сунлтн. Беручись до 
вишивання, нолнсь дівчата хрестились і шептали: 

"Свята Варвара золотнлін ннтнллін кусові рнзн 
шнаа І нас навчнаа".

У  цей день дівчата готували вареники з аіаноаі чн 
енролі, серед яких обов'язково аіаан бути й 
"пірхунн" -  заправаені борошиолі. Частуючи 

хлопців, стежили, к о т у  втрапить таннй виріб. 
Відтак невдаху довгий час дражннан "пірхунолГ.

Дівчата в цей день заготоваяан гааузнн з вишень 
і ставнан у  воду; янщо гіаочнн зацвітаан на 
Різдво, то це віщуваао про швидкий ш люб.

"Варвари” -  день повороту на весну. Приповідка 
наже, що "Варвара ночі урвааа, а дня приточила".



л«

І. ЗЮ

іЦб ндйбджднішнй день у  році дая дітлахів. 
Напередодні свята діти пишуть до нього анстн зі 
своїлін побажаннядін і вкидають їх  у  поштову 
скриньку або каадуть за вікно і «попяться до 

нього, просячи передусім здоров'я собі та 
батьиааі. У  день перед святоді згадую ть всі свої 

добрі і заі вчинки, зважують: чого біаьше. Чи буде 
подарунок, а чи, люжанво, різка? Бо чеаіні діточки 
обов'язково знайдуть під подушкою подарунок, а 

несаухняні -  прутик. Ця різочна е своерідннт 
попередженняаі дитині, що час задуаіатнся над 

своєю поведінкою і виправитися.

й в ніч на 19 грудня до кожної днтннкн приходить 
Святий Лінкоаай і нааде під подушку подарунки*

В сучасні часи з'явнаась добра традиція -  сааіе у  
цей день опінуватнсь снротааїн та зжщолєннтн 

д іть тн , даруючи їді подарунки.

Р



У  да в н и н у  в народі свято називали «народинааїн 
сонця»: цс най коротший день рону.Тана назва 

пов'язана з тнлі, що на цс свято припадає знаїовс 
сонцестояння, пісая чого воно «повертав на аіто, а 

знаїа на ліороз». Існує така приповідка: "У  день 
Лини світаовнй день додасться на горобиний крон" 
Цього дня дівчата збнралнея на свої сходки, щоб 

узгодити, ян будуть святну ватне я різдвяні свята. 
З цього дня почннаан готуватися до свят і жінки: 
біанан та прнбнраан оселі, краще підгодовуваан 

свиней, щоб аіатн свіжину до Різдва. 
Народні прннаїстн:

Пісая Ганни сонцс повсртас на літо, а знаїа —  на 
аіороз.

Яснс сонцс —  на Новий рік буде снаьннй аіороз, 
якщо хліарно, на деревах іній —  під Новий рік буде 

віданга.
Яка Ганна до полудня, тана знаїа до кінця грудня. 

Яка Ганна до ніченьки, така знаїа до весноньки. 
Коан іній вкрнвае дерева, то  це передвісник  

Я&рошоіо врожаю.



За давньою традицією, належне різдвяне 
святкування починається ще ввечері напередодні 

Різдва з духовних і аіатєріааьннх приготувань. Вечір 
 ̂ цей зветься Святної чи Свят-Вечороаі, або ж

І  Навечір'яаі Різдва Христового. Це одне з
^найважливіших родинних свят, аіагічннй день, ноан 
Ь  кожна сіаі'я створює в осєаі атаюсферу затишну,
V достатку та заагодн.
Ще до світанну паанан сілі поаін, яні відкаадаан сіаі 

I  тижнів.
1  На цьоаіу вогні готуваан дванадцять пісних страв, 
ієреа  яннх обов'язково кутю  і борщ з вушкалін. Ця 

багата вечеря обов'язково лілє бути пісною; до 
стоау господиня в основноліу подає дари саду й 

городу, щоб таннлі чннолі подякувати ліннулоліу 
року за баагопоауччя родини.

На покутті внетаваяан дідуха та паеан павучнн -  
язичницькі енліволн сучасних традицій.

Як тіаькн на небі яваяеться перша зоря —  
розпочинається Свята Вечеря, а дітн з б и р а ю ться  

& гуртолі і йдуть вітати у с іх  коаядкалін з 
нар^ажснцялі ХрнстаІ



Різдво Христове —  велике християнське свито, День 
народження І су с а Христа, Спасители світу і 

Віднупнтеля людей з попону гріха.
Вранці 7 січня унраїнці йшан до церкви, щоб віддати 
шану новонародженоліу Христові. Пісаи закінчений 

церковної відправи родина знову збнраааси на 
свитновнй обід, який вже не був піеннлі, та 

почннаааси веанна різдвяна гостина. Саао, печінка, 
ковбаса, різні слілженості та нопченості, все, за 

ч н т  суліувдлд під час посту душа, повинно стоитн 
на стоаі.

?  По обіді наступає час засауженого відпочинку. У  
%- гості ж потрібно йти вже пісаи обіду. Одружені дітн, 
М  як правнао, йдуть до своїх батьнів.
\^Йуж е давньою е українська традиція тиритися в цей 

день, пробачати одне одноліу образи, віаьні й 
і  аінаїовіаьні, щоб на повну лііру відчути радість 
Щ життя.
IV  й ліоаодь продовжувааа колядувати, вітаючи 

господарів зі святолі та бажаючи гарного року.



Ш у Новині
' ^  * ■& -

У  надвечір'я Нового року (тепер -  13 січня) у  церквах 
відбуваються урочисті Богослужіння на закінчення 

Старого року, щоб наприкінці року подякувати Богові 
за вже отрнаїані ааснн і попросити нових на 

наступний рій. Як і на Свят-вечір, цього дня готують 
святкову вечерю, яку в народі веанчають Щедрою, 
толіу  що страви цього вечора не е пісннтн: т у т  на 

стоаі і кутя, і ковбаси, і хоаодець, і шинна..
Під час вечері батько ховається від своїх дітей за 
снаївоаоаі багатства та щедрості —  за пнрогалін.

Діти повинні вдавати, що в цю аінть батька не 
бачать —  так веанть традиція. Вони аіусять 

запитувати в аіатері, де ж тато подівся, й 
"здивована" аіатн бажає, аби й наступного року діти 

за пнрогааїн батьна не поаіітнан.
Дівчата продовжують ворожити. Здебільшого 

ворожать тан сааю, як і на йндрія: бігають 
запитувати іаі'я в першого стрічного; кидають чобіт 
через паече —  куди носкот буде звернений, у  той 
бік і залііж дівчині йти; навпотацин лічать кіакн в 

к огорожі, на якійШупнняггься —  кужнрашають, а 
ргіЦ Ілі розднвляю^с:^|№> гарного/нареченого” собі

> і ̂  5 Мй* Нісшій Явчір. з Чз Я с
1



Г  Головна людина сьогодні —  перший посівальник. 
Перший п осівальник —  цс перший "поллзннн”, який  

приносить до оссаі щастя.
Відповідно до народних уяваснь, дівчата щастя не 

- приносять, толіу Та ї посівати небажано.
Деякі господині не виносять із хати "посівааьного 

саііття" від Свят вечора до Нового року —  бережуть, 
щоб не винести рлзолі зі с л і і т т я л і  і ваасне щастя й 

доаю. й ноан все ж тайн внноснан, то обережно 
спааюваан в саду, спрялювуючн "чудодійний 

вогонь” на дерева, щоб добре роднан.
Цього дня діти прокидаються дуже рано, бо в них 

важанва справа —  посівати треба. Народна традиція 
веанть посівати спочатку в рідній осеаі, а вже потілі 

ітн до чуж их людей: ^
—  Нл здоров'я, нл щлстя, нл Новий рік, щоб усе 

родило крлще, ніж торік, жнто, пшениця, усянл 
пашниця... Дай, БожеІ 

Блтькн дякують дитині зл побаж ання щ а стя , 
о б да р о в ую ть  її г р іш т н



Увесь цей день віруючі люди нічого не їдять а  
постують, й вода, освячена в церкві -  «вечірня в о д а »  

-  вважається святішою, ніж з Водохреща, вона 
«відганяє на всяке анхо». Така вода не псується, а 

якщо П залюрознтн, -  на поверхні з'явиться 
зображення хреста.

Сідають вечеряти, коан вже засяє вечірня зоря, й на 
вечерю подають пісні страви -  с та ж є н у  рибу, 

вареники з капустою, гречані ліаннці на оаії, кутю  та 
узвар. Пісая вечері всі каадуть свої аожкн в одну 
аінску, а зверху -  хлібину, «щоб хаіб родився». 

:~3а народннаїн повір'яаїн, у  цей день варто засвітити 
рано лаліпу, щоб нурн добре несанся, до того ж не 

в£ люжна гоаосно канкатн птнцю, щоб заі сусіди не 
почуан й не наврочнан.

Дівчаталі дозвоаяеться в цей вечір ворожити, а У  
дітяаі -  щедрувати. Щедрувааьнннн носять із собою 

обереаюн аіщннн, щоб на знай подяки господарів 
вручити гіаочку.

Дуже давніх часів сягає вірування, що на це свято 
тварини говорять лю дсь к о ю  аювою, аає 

і  п ід с л у х о в у в а ти ® ! розм ови в ж раноту разі не 
і  ¥  люжна, бо, за тШ є  Бог понараігн люжє.



Вважається, що на Водохреща, з опівночі до опівночі, 
вода набуває ціающнх в ла сти в о сте й  і зберігає їх  

протягоаі року, аікуючн тілесні ft духовні хвороби.
■Рш II

^  В цей день у  всіх аіістах і сеаах, де е церкви,
&  святять воду. Віддавна в народі освячену на
f  Водохреще воду вважають своєрідннлі спасінняаі від 

. багатьох недуг. Ь дають пнтн тяжкохворнаї, нею 
S освячують храаїн, доаіівкн і тварин. Залишається 

загадкою той фант, що вода з Водохреща не 
Чг псується, не аіає запаху і аюже зберігатися 
* Ь протягоаі року.

І  Пісая Водохреща розпочинався новий весіаьннй 
Я  сезон, який тривав до Веанного посту. Це був час 
В весеаощів і дозвіаая. Ліоаодь збнрааась на 
^  вечорниці, с і т і  вааштовуваан снаадчннн та ходнаїр 
І' \ один до одного в гості з аієтою наблизити весну.


