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КАЛИНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Сальник
Записав О. Головко у червні 2009 р. в с. Сальник
Калинівського р-ну Вінницької обл.
від Данилюк Ганни, 1929 р. н.,
та Тарасюк Параски Онуфріївни, 1935 р. н.

Е

АНДРІЯ Справляли Андрея. Пекли калиту, сходились
хлопці, дівчата, на коцюбі їздили. Дівчата чоботи кидали через хату. А ше колись, тато казали, справляли
Андрея, була вдовиця сама... Кому було далеко там, то
лягали [в неї] спати. А іден встав був вночі, та й пішов
(а колись хати були такі, шо ляда затулялася) позатупозатуляв. Нема дня і нема дня. Ше й комина накрив склом –
палиться, а дим не йде. [Де збиралась молодь?] По вувулицях. Фіртки знімали, ворота. І за цей день їм нічого
кусане було. Прощалося, бо це такий день. [Калиту куса
ли, їздили на коцюбі?] Да, да.

щодня до церкви. По обичаю, дома треба обійти ж худобу. Отак, даєш їсти, напуваєш, як доїться − доїти, як
не доїться, то так нагодуєш. Тиждень до посту – поминална субота. Обізатєльно я йду до церкви і поминаю.
Грамотку цю шо записаний покійник, даю на весь піст,
шоб правилось у церкві, да. І ше осьо, Зелена субота
була. Тоже то поминална субота, я обізатєльно йду,
і Дмитрова субота. Дається на піст кухлик. Дається
грамотка, дається кухлик і купляється велика свічка
там, і в церкві кухлик цілий піст стоїть і правиться.
ВЕРБНА
ЕРБН
ЕРБ
НА НЕДІЛЯ
НЕ ДІЛЯ Зберігали
Зберігали її [вербу], так як це воно, на
обісті як зберігання двору чи шо… І як вперше вига
виганяють худобу в поле, то свяченою вербою. Да, обізаобіза
тєльно.

Ф

ЧИСТИЙ
ЧИС
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР В Чистий
Чистий
тий четвер крашанки красили.
Діжу помили, шоб чистенька була, начиняли, пекли
паску. В Чистий четвер перед Паскою правиться, то я
йду, купляю свічку таку саму, шоб це була славна восвос
кова, шоб горіла, як принесла додому, зберігаю.
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МИКОЛИ ЗИМОВОГО Свято
то Миколи – правиться в
церкві. Два рази в рік правиться. Та й повір’я було
таке, шо йшов Микола і йшов Касян, та й впала баба
в болото. А Микола витягнув, та й ризу свою обмуробмурзав. Приходять до Спасітєля, та й питає Спасітєль:
«Чо в тебе риза в болоті?». А він каже: «Бо я бабу з
болота тягнув». До Касяна: «А ти чо?». «Бо я не хтів
ризи замурзати». «То тебе, Касяне, на чотири роки раз
Ми(29 лютого, високосний рік) будуть поминати, а Ми
колу – два рази в рік».
Мастили,
тили, прибирали, рушни
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мас
рушники вішали, кутю варили, був день пісний. Шо варили
вечеряти – стравів багато, но цей день пісний. [Хто
першим сідав за стіл?] Хазяїн хати! Він встає, ставить
своїх дітей і всі моляться. Клали сіно десь, снопа ставили. [Дідуха?] Да. Отоді то жито молотили, то сипали
його і курам, і худобі, шоб це велося всьо.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) [Чоловік повинен був першим
зайти у хату?] Обізатєльно на Новий рік. Таке свято
урочисте. Колись ходили попід хати і співали.
ВОДОХРЕЩА Це Господь хрестився на річці Йордані. [Чи
відомий у Вас звичай кутю проганяти?] Йдуть на всеношню, святиться вода, і це тоді вже всі святки проганяються, дві ж неділі проходе. [Як відбувалося освячення
води?] В нас нема річки, в нас коло кирниці. Хто хтів, то
купався. То там така колобаня викопалась, то там.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Піст Великий, перед Паскою. Треба до
церкви піти, Богу помолитися. Перший тиждень посту – щодня правиться в церкві. І колись люди ходили

ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕ ЛИКДЕН
ЛИКДЕН Саме більше мама моя і я пекла в суботу.
ЛИКДЕ
Як
Як паску печу: три літри молока, то дві пачечки дрождрож
дів. Потім – десяток яєць, лию олію, пачку маргаримаргари
ну. Випікаю, і вона получається в мене дуже хароша.
Зверху мастим – яйце і пудра сахарна. І ше пишем
«Христос воскрес» на кожній пасці. [Які страви готували на Пасху?] Крашанки, сир запікався з яйцями,
масло брали, сала кусочок, ковбаси кусочок. [Якими
барвниками фарбували яйця?] Раньше цибулиння
мочили. Воно намокає. А тепер − то купляю краски.
[Писанки Ви писали?] Нє, я не робила. Моя мама не
робила і мене не навчила. [Спостерігали за сонцем на
Великдень?] Так як відбувається, шо воно як-то святиться. А на Івана Купала сонце купається. Ральце, то
це борозна така. На Паску її посвятювали, шоб воно
зберігалося, шоб ніхто не вкрав. [У вас ходять на Пасху на цвинтар?] Хто хоче, то йде провідує. А обше,
в нас проводи. Ну до Паски йдем, шоб вправитись,
шоб було чисто. А проводи в нас після Паски через
тиждень, в понеділок. [Раніше дарували дівчата писанки хлопцям?] Канєшно. Ше перед постом хлопці
несли «колодку» до дівчини. Хлопець несе, там десь чи
купив... А на Паску дівчина повинна дарити хлопцьові
гарну вишиту хустину і десяток писанків та крашанків подарувати. [А хлопець взамін мав щось дати?]
Якусь дяку – чи хустинку носову, чи лєнту. То таке
було. Христуватися ходили, ходили другого дня. Да,
ходили діти, христували. Перва дитина, яка прийшла
в хату, то не давали одну чи там іден цукерок, давали
саме менше двійню, бо не можна менше давати.
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ЮРІЯ Це святий Георгій, той, шо змію забив, шо людей
їла. У мене геть іконка є. Ше таке діло, коли на Юрія –
й вода святиться. [Росу збирали на Юрія?] Не збирали. Це хто знає, то той збирає. Це ці бабки, шо примовляють, а я – нє. [На Юрія зранку виганяли худобу
на росу?] Да, виганяли. Ше й було так, шо це 6 мая,
так, як довгенько затяжлива весна ше, перший раз виганяли. [Чи ходили на Юрія дивитись на жито?] Було,
колись так казали: «Як на Юрія ворона сховається в
жито, то жито вроде».
ВОЗНЕСІННЯ На Вознєсєньє ше крашанки красять і
паску печуть перед ним.

Петре, Петре, Петрівоньку,
Іване, уже ж твоя петрівонька минає…
Бо це ж на Перта, а то співали ше таку:
Кругом берізки обметано,
Ше й барвіночком обплетено.
Отам Іванко з вінками стояв.
Він дівчат розпродує,
Своїй дівчині даром давав.
[Що Ви знаєте про цвіт папороті?] В лісі, то є ця папороть. Тіки їден був такий дід, ото є така болєзнь
дитяча припадки, от він знав. Він у двінаціть часов
йшов, нарве тої папороті. У двінаціть часов йде в ліс
та й копає ту папороть, дитину скупає в тій папороті,
і ту воду в цю саму яму вилиє, та й видужала дитина.
[Трави збирали цього дня?] Збирали на Івана Купайла.
ПЕТРА І ПАВЛА
АВЛА На Петра, то пекли мої мама якісь
мандрики, з сиру. А я вже їх не пекла. І ше й до ПетПет
ра зозуля
озуля кує, а після Петра не кує, то це казали так:
«Та мандриками вдавилася!»
вдавилася!» Пастух жене пасти, та й
пастухові.
тако, як же не виносити, дають пастухо
ІЛЛІ
ЛЛІ Не можна
можна йти до річки. Бо ше змалку, як піде хто,
то наб’ють батьки, бо не можна.

Е

ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА Ше було й так, шо це колись
же хати були під соломою, то в хату попід стріху [зілля] затикали. Потім як в когось болить голова чи там
руки, парили в ньому. Геть і я голову парила в цему
зіллі. Помагало, переставало. Його [зілля] сохраняли.
Якшо в хаті прибрали, його сохраняли, викидали на
горіща. А потім геть мене добре боліла голова, простудила, і я те зілля татарське запарювала, парила ним
і помагало. Як ідуть до церкви, наймають панахиду,
відправляють, на цвинтар, хто хоче, йде. І я ходила,
коли син помер. Це всігда я йду на Трійцю.

МАКОВІЯ
М
АКОВІЯ
АК
святяться, мак святять, і такий, і той
ОВІЯ Квітки святяться,
мак-видюк. Він в мене на городі, я його була посвятила,
прита й так, привезли з Афганістана хлопця, батьки при
плакали, то приходили до мене – посипали тим маком.

Ф

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ, «РОЗИГРИ» А потім
тім ше оце
після Зелених свят, через тиждень, в понеділок, начинаначинається перший день Петрівки – Розигри на нього кажуть.
Оце всігда тоже йдуть в нас на кладбіще. Це день померпомерлих. Ну чо воно так називається, не знаю. Хто книжки
читає, той може і знає. А я малограмотна. «Права сесереда» − це від Паски на четвертій неділі. Бо від Паски
до Зелених свят – сім неділь. Оце половина проходить −
три неділі, а на четверту в середу − «права середа». На
городі нічого не роблять. Я як була в Донбасі колись, то
там нема такого цего зілля, шо на Зелені святки. То там
ломали берест, росте таке дерево. І тим берестом клечаклечали. [У Вашому селі був звичай «гонити шуляка»?] О, це
на Розигри. Це тиждень після Зелених свят, в понеділок.
Бо ми на поле всігда, як ходили на бураки, в понеділок
оце наберем, хто трошки горілки чи вино, хто шо має,
закуски, на полі збираємося вгобід багато, бо це ж було
ланок багато, не так, як тепер, а то було в нашому селі
сім бригад і ланок повно, то «гонять шуляка». Cідають,
куртам всьо, випють там чарку та й: «Гой, шуляк, шоб кур
чат не зхапав!». Гонят ворону чи там… [...]Молодьож
гарно ходила, тоді було так: вишита рубашка, блузка і
юпка. Ходили, зразу босі ходили, а тоді вже було куди
вийти. А то зразу було цего дня коноплі сіяли і прали,
бузиною красили, і так ми ходили після войни. А в войну, то німці стояли, то палатку мама виміняли, то пошили мені юпку і спідницю таку рябу, півсела оббігала
так. Дівчата [хату розмальовували] півники малювали,
гачки отакого на коминах.
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РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Шо я
знаю, як була такою, то вбирали гільце, вішали на нього всьо, ходили дівчата, співали. Хлопці видирали, шоб
цукерки ввірвати. А дівчата беруть це гільце, та й кропиви начіпляють. Хлопці хтять цукерки повривати –
печуть руки. Співали ходили, такий був обряд. [Багаття
палили на Івана Купала?] Да. Розводили багаття, цибали через нього. Тільки, як ото кидають вінки на річку,
а в нас річки нігде нема, то такого не було. [Купальське
дерево робили у Вас?] Да, це ж гільце. Вбирали. І пісні
співали. На Івана Купайла кажуть таке:

СПАСА
С
ПАСА
ПА
Спаса, в кого вмирали діти, [яблук] не їли, бо
СА До Спаса,
кажут, шо дітки ці йдут, чия мати не їла, тому дають
яблучко, а чия мати їла, то йому кажуть: «Твоя свиня
з’їла». [Що освячують в церкві на Спаса?] Яблука, грушгруш
ки, виноград, мед святять. Спасівки всього дві неділі.
На свято, хто яблука їсть, печуть шось, мед купляють.
На
ПЕРША ПРЕЧИСТА Велике свято. Працювати забороП
няється. Я ж кажу, це тіки дома по хазяйству: їсти зварити, коло худоби, а так − в полі, в городі, мастити,
стірати − всьо це заборонялося.
ВОЗДВИЖЕННЯ Це тоді, як Христа розп’яли, коло нього ше розп’яли два розбойніки, а потім вже, як вони
схотіли взнати, котрий це хрест, де був Спасітєль
розп’ятий на ньому. То взяли слабу людину, принесли
до хреста, поклали, [людина не одужала – значить], шо
розбойнік. А поклали до Спасітєля, і вона виздоровіла.
ДМИТРА Перед Дмитром – Дмитрова субота – поминална. Колись Кулікова битва була, тоді багато людей
гинуло, тому вона поминална.
МИХАЙЛА На білому коні [Михайло їде]. До Михайла,
ше буває, шо худоба пасеться. От ми раз пасли очерідь
і погнали на Михайла пасти, вже пригнали всі в снігові.

КОЗЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Йосипівка
З польового щоденника Л. Артюх, записано у серпні
1989 р. у с. Йосипівка Козятинського р-ну Вінницької обл.
від Хрищенюк Тетяни Андріївни, 1915 р. н.
КАТЕРИНИ Гуляли хлопці вечорниці, пряли, шили, співали й гуляли. Збиралися у вдів, зносили їжу, вона їм
готувала. Хлопці – частування.
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АНДРІЯ На Андрія – калита. Дирка в коржі до сво́лока
на ленті прив’язували. Хлопці на коцюбі їдуть.
Їду-їду калиту кусаю,
Будуть мене по губах писати,
Чи вкушу, чи не вкушу,
А за калиту Бога прошу!
́
А вони його смішать, як засміється – пишуть сажею й
сметаною. А як вкусить – то не пишуть. За стіл сідають, гуляють. Коноплі не сіяли, не ворожили.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вілія. Варили кутю з пшениці,
товкли, заправляли сахаром, медом, маком, оріхами,
і хазяїн ставить на покутя сніп із жита, сіна трошки,
горщик куті, хлібом і дрібка солі зверху. Щоб худоба
велася, жито змололи на Новий рік, щоб кури велися. Узвар варили, на стіл, голубці з пшоном часником,
капуста пісна варена, рибу, вареники з капустою, з
маком, пироги, книші – хліб назначений чарочкою і
олійкою змащували. Шинку, ковбасу робили за тиждень перед Вілією. Вечеряли як смеркало. З куті починали. Тільки близька рідня. Кутю на Вілію на столі
лишали й ложки, щоб мертві теж повечеряли. Ложка
перекидана – значить хтось приходив.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ В суботу вербу святить, садить, вона
приймається, билися. «Це не я б’ю, верба б’є, недалечко – червоне яєчко, через тиждень – Великдень».
Вона помічна, підкурювали корів і людей. Від грому
не чули.
БІЛИЙ ТИЖДЕНЬ Миється до четверга, щоб все було
чисте. До схід сонця йшли вмиватися до річки чи
до криниці, щоб очиститися від хвороб. У понеділок – середу кабанів колють, роблять ковбаси, шинку,
кров’янку, коптили сало, ковбаси, м’ясанинку, ребра.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Свічечки святили на страсть, у хлівах
хрестики робили коптінням, у хаті на сволоці, в сінях.
Свічку тримали, помічна була.
ИЦЯ
ИЦ
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ
Я Плащівниця у п’ятницю. Суворий піст.
Субота – паски печуть, крашанки краВЕЛИКДЕНЬ Субота
кра
сять, пишуть писанки, ще пишуть рідко. Їсти варять.
Посипали пшоном крашанки. Звечора в кошик клали
паски, ковбасу, м’ясо, сало, сир, сіль, ніж святився,
крашанки, яйця (мак на Маковея). Святили. На Пас
Паску можна відьму побачити у притворі, відьма буде,
якщо сир за щоку покладеш. Щоб худобу не портила,
забирає користь у худоби. Од відьми варили цідилок,
застромляли голки і в піч, то відьма прийде і буде про
проситися, що більше не буде так робити. Треба вважати,
щоб вона чогось не взяла. Шкаралупки й кришки із
Крих
свячених продуктів корові давали пити у пійлі. Крихти не сіяли.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Назавтра – і рідня, й сусіди, й до
бабки-бранки, до кумів, до сватів з книшами «вечерю
нести»: по три книші несли у хустці, сладості, подарок. А вона частує. На Різдво – колядують.

СЕРЕДОХРЕСТЯ Середохресні хрести й балабушки
пекли.
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МАЛАНКИ Щедрують
друють діти й дорослі. Крадуть щось,
а на ранок обратно приносять, щоб могорич їм стаставили. Давали пампушки, пиріжки, а тепер канфети,
пряники. Теж Святий вечір, новорічний. На Меланку
ворожили: на воду ставили тарілочку, номерки писаписали, воду крутили. Виходили надвір, через хату чобіт
кидали – куди заміж піде. Считали кілки: хлопець –
вдівець – красний молодець. Пампушки пекли, собаку
впускали.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Посипати
сипати приходили хлопці й
дівчата, діти, їм давали пряники, гроші. Снопа моломолотять, їх вгощають.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
Третій святий вечір «Го
«ГоЧІР Третій
лодна кутя». Кутя й пісне все.

ВОДОХРЕЩА Ордань.
нь. Хрещення. В Різдвяні м’ясниці
гуляють весілля після Ордані. Ідуть до церкви на ставстав
ку воду святили, вирубували. Ордань з льоду, царські
врата, буряковим розсолом обливали, воду святили,
родичі ходили в гості, сваталися, весілля́ гуляли. Пили
воду, умивалися, щоб здоровими бути, червоними
спідницями утиралися, щоб червоними бути.
СТРІТЕННЯ Встрічається зима з літом, пташки вертаються до гнізда, а діти – до хліба. Печуть хліб. Як на
Стрітення капає, як півень нап’ється, то на Юрія віл
напасеться.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Виносять пасіку.
МАСЛЯНА Пряли. Ще їли м’ясо аж до Запустів вареники з сиром, маслом. На Масляну в кінці колодку чіпляли хлопцям дівчата – лєнту червону, а хлопці викупляли в них ці лєнти – «бинди».
́
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Їли в піст: риба, олій, хрін, часник, цибуля, борщ, юшка, куліші. Молошне не їли в середу й
п’ятницю, дітям давали. М’ясо й сало суворо не їли.

ОЗН
ОЗ
НЕС
ЕСІНН
ІННЯ
ІНН
Я Паски печуть, яйця красять.
ВОЗНЕСІННЯ
Т
РІЙЦЯ Зел
РІЙЦ
РІЙЦЯ
З
ел
ТРІЙЦЯ
Зелені
свята. Три дні святкують. В суботу поминають всіх покойників. Русалок не знають. Вирубу
минають
Вирубують зелень – липа, клен, на землю зілля: аїр («татар
(«татарське зілля»). Цю зелень потім спалюють.
РОЗИГРИ Поминають всіх покойних після Вознесення
через два тижні. Ходять на кладбище. Плигали одне
через другого, щоб корови зателювалися.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Ігор не
було. На Івана ставлять вербичку, вбирають, вечеряють, співають. Ленти з стружки й кидають на капусту,
щоб капуста була.
МОКРИНИ Як на Мокрини сухий день, то буде суха
осінь.
ІЛЛІ Ілля грім несе, дощ.
МАКОВІЯ Святили мак, цвіти, колоски, васильки. Обсипали видюком, щоб не ходив той, хто помер. Кругом хати. Тоді не прийде. Коржі з маком і з медом.
СПАСА Святять яблука, колоски, бо жнива закінчуються, щітку з жита, пшениці святять для худоби. Їдять ті,
в кого ніхто не помер, а не їдять ті, в кого хтось помер,
бо мерці будуть жадні цього яблука свяченого.
УСІКНОВЕННЯ Головосіки. Копають картоплю. Нічого
не роблять, не чистять картоплю, не ріжуть, звечора
все ріжуть і готовлять.
ВОЗДВИЖЕННЯ Ховаються в землю гади. Після Першої пречистої.
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с. Перемога
Записала Н. Андрійчук у липні 2009 р.
в с. Перемога Козятинського р-ну Вінницької обл.
від Мотуз Марії Федорівни, 1927 р. н.,
Коломійчук Лідії Петрівни, 1948 р. н.,
Щерби Ганни Семенівни, 1945 р. н.,
Андрійчук Олени Дмитрівни, 1937 р. н. ,
та Гнатюк Галини Олексіївни, 1941 р. н.
КАТЕРИНИ Дівчата ворожили, а хлопці в цей день постились, щоб дружина була хорошою господинею.
АНДРІЯ Святкують, обираючи панів Калитинського,
та Коцюбинського. Називають це свято ще Калита,
пичуть калиту. Святкують, дівчата частують хлопців
варениками, стравами, перогами. Калиту кусають, всі
бажаючі, при цьому пан Калитинський маже сажею,
хто не зможе вкусити.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Святий Миколай приходить
вночі до слухняних дітей та приносить їм гостинці і
подарунки. До бешкетників приносить лозу, щоб слухались наступний рік.

БЛАГОВІЩЕННЯ Дух світла благо віщає на все живе
наЗемлі. На Благовіщення прилітали ластівки. Якщо
вони літали низько, буде холодне літо, високо жарке. За народними повір’ями, Бог благословляє землю,
і все починає рости. До Благовіщення не бажано лізти
в землю. Цього дня прокидається грім та блискавка
від зимового сну.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербному тижні, у неділю ставили
вербу. Коли закінчувалася служба і вербне гілля окроплювалося водою, люди йшли додому, щоб якнайшвидше виконати магічні ритуали. Поминали душі
померлих носячи до церкви «миску»; вона складалася
із солодощів, випічки. Свячену вербу зберігали, а в
разі небезпеки (бурі, грому) її ставили в будинку на
столі перед іконою.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Потрібно, щоб все в домі було до
ладу, чисте, випране, випрасуване. В Чистий четвер
потрібно було покупатись, вимитись (кидали у воду
зілля, що стелили на Зелені свята).
ВЕЛИКДЕНЬ
ВеликЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Паск
Паскуу пекли в суботу зранку. На Велик
день готувалося все м’ясне, узвар, писались писанки,
робили крашанки, жарили рибу, подавали на стіл і
молозиво. Великодні яйця фарбували шкаралупин
шкаралупинням з-під цибулі. Згодом купляли спеціальну фарбу
для яєць. Писанку в ті часи, за словами старожилів,
ніхто практично не писав, ніяк не вистачало часу, та
й, щоб писати її, потрібно дотримуватись протягом
року правил, от і розуміли, що не можна. Потім і в
церкву хотілось піти на «всюночну», а часу то нема.
Обходились і без цього. Для освяти в церкву брали і
масло, і хто олію «наляв» собі, несе, м’ясне і ковбас
ковбаску домашню, сало, запечене м’ясо, писаночки, паску,
всього потрохи. Прийшовши з церкви, відпочивали,
а бувало таке, що того сонця та й не видно, погода по
погана. Христувати ходили до рідні, кумів, хрещених.
гана.

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Свят вечір готують дванадцять різдвяних страв, до цих страв обов’язково
має входити кутя, узвар, риба, та інші страви. Хата до
Різдва повинна бути чистою, прибраною. Вечір на пепередодні Різдва проходить в колі сім’ї. Звичаю кликати
Мороза не існує, а от їсти кутю – так. Домашнім тватваринам виносили, ложку куті, по ложці страв із стостолу. Ворожили під Різдво: брали лівий чобіт з ноги та
кидали його в гору, де загавкають собаки там і твій
суджений. Також брали ложку куті, ковток узвару до
рота та виходили й слухали, в якій стороні буде гавкіт
собаки.
ТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ
КОЛЯДУВАНН
КОЛЯДУВАНН
ННЯ
Я Ко
Колядувати
лядувати хохоРІЗДВО ХРИСТОВЕ,
дять 7 січня ввечері, виходять з дому десь о п’ятій,
проходять по рідні по родичам, хрещеним, сусідам.
коКолядують зараз дещо примітивно. Виконуючи ко
лядку: «Добрий вечір тобі пане господарю…» Раніше
обов’язково у колядників була зірка з іконою Божої
Матері. Козу водять лише на Маланки.
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ті не готували до Нового року. Щедрий
МАЛАНКИ Куті
вечір проходить за сімейним столом. Сім’я, сідаючи за
стіл, молиться; першу молитву читає батько – голова
сім’ї, потім потрібно скуштувати по три ложки куті,
та по ложці кожної страви. Поївши, дякували Богу за
страви та прибирали зі столу, залишаючи лише макітру з кутею. На Щедрий вечір у нас водили Маланку,
водили разом із Маланкою і козу, ще були і цигани,
були і купці. Солому від Дідуха віддають курам, підстилають під корову в хліву.
ВОДОХРЕЩА Батюшка на березі освячував молитвами
та церковно-релігійними піснями воду. Потім всі бажаючі купались в ополонці. Цього дня ходили один до
одного в гості. Пригощалися Голодною кутею.
СТРІТЕННЯ Веснянки розпочинали співати ще на Стрітення на перших прогалинах. Закликали весну. Закликали весну і на Явдохи.
СОРОК СВЯТИХ Поверталися шпаки та жайворонки.
Ці птахи були вісниками весни. «Жайворонків» не
пекли.

ЮРІЯ Цього дня весна сходить на землю, і вступає в
свої права. За легендою, святий Юрій відмикає ключами землю, та впускає тепло, росу, сонячну погоду.
На юріївську росу виганяли худобу, аби не хворіла та
давала багато молока.
ВОЗНЕСІННЯ На Вознесіння Господнє сім’я виходила у
поле, брала із собою їжу та горілку, пекли драбинки,
щоб Ісус вознісся на небо.
ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА На Зелені свята потрібно, щоб
хата була чиста, застилали кімнати в будинку зіллям,
робили букети з зілля. В суботу йшли до ставка, жали
татарське зілля. Біля криниці [зілля] обов’язково ставили, в полі. На воротях ні, не ставили. Зілля зберігали. Використовували для купелі малих дітей, та й
самі купались. У сусідніх селах повір’я про русалок є,
немов забирали хлопців та п’яниць. На Зелені Свята
виходили русалки. Вони мали вигляд людини, але з
рибним хвостом, зеленими косами. З’являються коли
темніє, або зранку, до схід сонця. Можуть залоскотати
або втопити, забрати з собою.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Сонце
купається, слід вдосвіта встати і разом з сонечком
умитись водою з криниці, ще не бравши звідти воду,
або росою, що випаде. Багаття розкладали, через
нього стрибали хлопці та дівчата, що зустрічаються, перевіряли силу пари. Так, звичайно, і купались і
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обливались, а головним завданням було скупати чи
принаймні облити Івана, Івановича, чи Іванівну. Називалось [купальське дерево] Купайлом. Зрізана гілка вишні вбиралась як гільце, її намагались поцупити
хлопці; якщо таке відбулось, то дівчата змушені були
давати викуп, частувати. Папороть цвіте в ніч на Івана Купала, знайдеш його, багатим будеш, знайдеш і
скарби. Так, зібрані трави цього дня були цілющими,
ними лікувалися, збирали лікарські рослини, потім
їх висушували та під час хвороб лікувалися. Дівчата
вінок плели з ромашок, маку, барвінку, що збирали у
полі. Він мав бути з великим берегом. Вінки пускали на воду якщо вінок приб’ється до паралельного
берега, там твій суджений, якщо до берега, на якому пускала, та потоне, не вийти тобі заміж протягом
п’ять років.

МАКОВІЯ Святили воду, квіти, мак.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Кажуть, що Святий Миколай
щедрий на подарунки У цей день дітям під подушки
Миколайчик розносив подарунки, які вони попередньо замовляли
РІЗДВО ХРИСТОВЕ У нас звіздують, тільки хлопці. На
Щедрий вечір дівчата передівалися у бабині юбки широкі, одягали на голову хустку з хрензелями, намальовували червоні щоки: хлопці одягали кожуха, на голову одягали каптурики з квіткою, і у такому вигляді
ходили по селі.
СОРОК СВЯТИХ Пекли жайворонків.
ЮРІЯ Кажуть
весуть люди, що до Юрія найкращий час для вес
няних робіт. Казали, що юр’ївська роса має чудотворчудотвор
ні сили, зцілює. Худобу на Юрія виганяли на найкранайкра
ще пасовище, бо так велося.
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ
ІЗДВО
ІЗДВ
ІОАННА П
РЕДТЕЧІ
РЕ
О ІОАННА
ДТЕЧІ (ІВАНА
(ІВАНА КУПАЛА) Можна
(І
побачити як сонце купається, грає. Робили величезне
багаття, через яке у купальську ніч стрибали закохані
пари. Було повіря, що коли скупаєся на святого Івана,
то очистися від нечитого помислу. Купальське дередере
во виготовляли. Ломали вербу, прикрашали квітами,
цукерками, пшеницею, житом. Називали його КупайКупай
лом. Парубки, уже випивши, збиралися до лісу шушу
кати цвіту папороті. Збирали на Івана зілля, сушили,
говорилося, що трави зібрані саме в цей день мають
чудодійну силу. Дівчата плели до цього свята вінки з
волошок, ромашок, маку, верби, колосків жита. Там,
де
де був ставок або річка, дівчата пускали на воду по
два
два вінки. Один вінок загадували на себе, інший – на
хлопця. Якщо вінки сходились до купи, то дівчині су
судилося бути у парі зі своїм нареченим.
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ПЕТРА І ПАВЛА Закінчувався піст, починались жнива.
Робили дідуха, колядували, на полі обідали, дякували
Богу за врожай. Так, готувались і мандрики і вареники
з сиром. Виносили цього дня гостинець пастуху? Називали, обідом. Вони сідали в полі обідати. На Петра
казали: «Хрести, Боже Наш, оберігай і спасай худоби
цю нашу і в день під сонцем, і вночі під місяцем. Під
ясними зорями. Сохрани її від звіра лютого, від язика
злого, від гада гадовитого, від усього зла. Щоб зло обминало, а добро зустрічало».

коржики, потом приносили їх до хати, рокладали
на лавці та запускали до хати голодного собаку чи
кота. Чий коржик зїсть першим, та й піде першою заміж, а чий надкусить і залишить, цю дівчину спіткає
нещастя.

Ф

СПАСА Святять
тять яблука, груші, виноград, воду, сливи,
колоски що були вперше вижаті, їх несли додому і
ставили в букет разом із квітами, що були посвячені
на Маковея.
ють поробити всю важку праПЕРША ПРЕЧИСТА Мають
працю, відпочивати.

ІМ

ВОЗДВИЖЕННЯ На Здвиження
ення відбувається здвиг
літа на зиму, відлітають птахи у вирій, звірі лягають
у сплячку.

крова накриває траву листям, землю снісніПОКРОВА Покрова
покригом, а воду льодом, і дівчата на Покрову повині покрити свою голову шлюбним вінцем.
ата ворожили на свою долю.
ДМИТРА Дівчата

ЛИПОВЕЦЬКИЙ
ИПОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
РАЙО
смт Турбів

Записала В. Березюк 2009 р.
у смт Турбів Липовецького р-ну Вінницької обл.
від Панасюка Миколи Івановича, 1928 р. н.,
та Бебко Ніни Іванівни, 1929 р. н.
ВВЕДЕННЯ Це входить в Храм Пресвята Богородиця.
Колись мама мені казали, що до Введення дівчата повинні були закінчити всі справи, які розпочинали, бо
хто не впорається вчасно, той накличе влітку бурю на
поля, а на себе – зневагу людей.
КАТЕРИНИ З цим днем повязувалися повір’я кликати
долю, ворожити на щасливе заміжжя. Дівчата ворожили завжди.
АНДРІЯ У цей день дівчата ворожили на щасливе заміжжя. Посівають. Дівчата напередодні Андрія пекли

ПЕТРА ТА ПАВЛА Основною прикметою було те, що
саме з цього свята починалися зажинки. Говорили, що
з цим днем закінчують літню пору: «Як по Петрі, так
й по теплі».
СПАСА До Спаса їсти яблука заборонялося, але частіше
всього їх не їли тільки старші люди, діти споживали.
Освячують у церкві на Спаса яблука, грушки.

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ РАЙОН
смт Кирнасівка
Записала Т. Северин 2011 р.
в смт Кирнасівка Тульчинського р-ну Вінницької обл.
від Замурія Пантелеймона Прокоповича, 1934 р. н.,
Палій Марії, 1935 р. н.,
Северин Євдокії Пантелеймонівни, 1938 р. н.,
та Табачник Віри Василівни, 1961 р. н.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Було сім неділь Великого посту. Називався Чорним постом, був ше Вербний і Білий. В перший тиждень ходили в церкву, постили, олію не ідят.
Під час посту моляться за душі живих, а у суботу починають правити за померлих. Зараз тоже кладуть
кухлик, колево, піп править і свічки горат.

9

www.etnolog.org.ua
ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Останній тиждень перед Паскою –
Вербний. Люди в цей день ходять до церкви, піп правит. Раніше люди в цей день пряли кужеля. Прибирались, стірали, підмащували. Свячена верба сохранялась цілий рік. Її не можна топтати, це дуже великий
гріх, шоб її десь кинути так, її треба палити… да і по
плечах бити як узяти з церкви, принести і побити нею:
«Не я б’ю, верба б’є, будьте грешні величні», – так проповідали, шоб здорова була. [Вербу] зберігали за образами, деколи цею вербою мили голову. Паску пекли
в п’ятницю.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чистий четвер, казали, шо купатись можна, Євангіліє читають, на коліна падають.
До річки ходили, брали воду і обмивалися. До церкви на свічки давали. Давали гроші, а вони закуповуют віск, а хто має за шо той сам робе. [Якого дня
пекли паску?] Хто як. Хто в п’ятницю, хто в середу
або суботу.

ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Рибчинці
Записала О. Зарічнюк 15 травня, 12 серпня 2009 р.
у с. Рибчинці Хмільницького р-ну Вінницької обл.
від Зарічнюк Ніни Тодосівни, 1935 р. н.,
Семисюк Міли Калениківни, 1930 р. н.,
та Шурман Лідії Петрівни, 1941 р. н.
АНДРІЯ На свято Андрія збираються дівчата в одну хату.
Зносять і муку, і цукор. Ну все, шо вони мають готовити. Печуть балу (калиту). Готують там різні страви.
Ввечері сходяться хлопці, дівчата до купи всі. Цю балу
вішають коло стелі. Один стає з помазком чорним, сажі
наколотять, коло бали. А той на коцюбі їде балу кусати.
Старається вкусити. А той старається помастити його
помазком. І там влаштовують різні ігри, вечорниці.
ЗИМ
МИКОЛИ ЗИМОВОГО
ИМОВОГО
ОВОГО На Миколая престольний
празник, то батюшки приїжджають в церкву. А так
люди самі йдут в церкву, ніхто нікого не запрошує.
З’їжджаються батюшки в церкву з інших місцевостей.
Правлять. Люди йдуть з усіх сіл. Потім обід дають в
церкві. Говорять, шо ніби святий Миколай розвозить
дітям подарки в цей день. І в нас змалку ше, ось ви
були малі ше всі, змалку під подушку клали дітям по
подарки і казали, шо це святий Миколай. Поки ви ще
були менші, то ви вірили, а потім вже...
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ВЕЛИКДЕНЬ Клали паску, яїчка, колбаси, кусочок сала,
як є. Шо мали, той клали, свічку клали запалену. Яйця
розфарбовували і цибулинням, і красками. В цибулині саме луче, бо до рук не липне і оцету мачати. Ну
який рецепт [паски]... Яїчка, масло, дрожі. Робила
опару так: як підчиню, воно зійшло, а тоді вже давали яйця, масло, муку. Воно сходило, перемісювала ше
раз, підійшло, тоді вже викидала в форми. Воно в форформах трохи підійшло, піч напалювала, бо в печі палипалила. Напалювала піч, шоб трохи простигла, сажала. Як
виходили з церкви, світили свічку, снідали, розрізали
самий перед паску, кушали, зрізали із трьох кінців для
худоби. [На Великдень грає сонце?] Бачив. Сідає, наче
купається. [Крашанки розкидає по дроті і кругом?]
Ішли з церкви, а крашанки на сонці і виходять, і за
заходять по всьому небі. [Ходять на Великдень на цвинцвинтар?] У нас ходять. На другий день. У нас два цвинтацвинтарі. На другий день Паски ходили на перший цвинтар,
через тиждень на другий. Хлопці ходили до дівчат на
Великдень, ті давали їм крашанки. Всі яїчка однакові
нема різниці, тіки узори різні. Якщо дівчина дарувала
парубкові писанку, це означало, що вона його вибира
вибирала. Дівчата малювали писанки і несли на плай, пуска
пускали з гори. Куди вона скотиться, звідте буде суджений.
Так раніше вірили… Хлопці строїли гойдалки для ді
дівчат, наймали музик. Брали чотири дівчини і катали
їх на цій гойдалці, а ті зо то дарували їм писанки. Це
робили спеціально на Паску. Діти ходили хрестува
хрестуватись до родичів, сусідів, казали три рази: «Христос во
воскрес!» А ті казали: «Воістину воскрес!» Давали дітям
крашанки, писанки, гроші.

РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
РІЗДВЯНИЙ
«Вілія» в нас ще називався цей
вечір. Варили кутю. Дванадцять страв готували. Готу
Готують: кутя – перша страва, вареники з різними там на
нату
чинками. Тільки пісні страви всі готують. Капусту тушать, варять капусту, чи борщ варат. Киселицю варат
в цей вечір. Стараються, щоб все було чисте в хаті, все
перепране. Кругом все чисте застеляють в хаті. А коко
перепране.
лись в нас до Різдва, зара так. А колись до Різдва за
образи запихали сосну, за кожен образ в хаті. А зара
ялинку ставлять в хаті. Приходили близькі, діти до
батьків, до хрещених йдуть тоже. Несуть кутю, книша – хліб, склянкою зроблений там круг. А до батьків
діти приходили вечеряли на Святий вечір. Мороза
кликали. Ставили снопа на покуті. Це пшениця і жито
зв’язані. Збирали зверху кутю і виносили курам сипали. А святкові, хліба по кусочку носили коровам. Кажуть, як зайде перший чоловік до хати, то це дуже добре. Не буде ніякої гадості в хаті. А як жінка, то погано.

Ф

ІМ

10

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Його називають «Навським
великоднем». Старі люди кажуть, що в цю ніч різні
мавки, русалки створюють свій Великдень. Також в
цей день прибирають, ходять до річки.
РАХМАНСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Це він після трох неділіь після Великодня. В середу. Це батюшка переповнює: три неділі туди і три туди. Це рахмани празнують після нашої Паски, третій тиждень. Їхня паска
в середу. Наша церква празнує це свято, но вони не
нашої віри.
ВОЗНЕСІННЯ До церкви ходили. Це Господь до Вознєсєнія був на землі, а після вознісся на небеса. Треба
постити в цей день.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На другий день – 7 січня – після обіду починають діти колядувати ходити. Колись ходили
дуже багато дітей. А зара вже дітей менше в нас, то менше ходять. Роблять зірку, козу водять. Вже починають
відроджувати традиції. Вже на перший день, під вечір з
обіда, дівчата, хлопці збираються. Дівчата великі хустки пов’язують. Хлопці одягаються хто шо має, яку одежу. Ну йдуть колядувати. Зара вже дехто навіть пробує
зірку зробити, і йти з зіркою по хатах колядувати. Але
такого, як показує по телевізору, то немає.
МАЛАНКИ До Нового року тоже готували кутю. Під
вечір діти ідуть щедрувати. Подарки для дітей готували. Так само готували дванадцять страв на цю Багату
кутю. Щедрівки виконують 13 січня. Меланку виконують. Зараз дають цукерки, печево, гроші, це все. А колись пекли пампушки. Викидали їх на солому. А в печі
пекли на сковородах. Великі сковороди. Печут пам-
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пушки. На землі стелять солому – околот називається.
І на цей «околот» викидають пампушки. Діти ходять
щедрують і їм виносять пампушки. А в кого там були
гроші, може деякі цукерки – то цукерки давали.

БІЛИЙ ТИЖДЕНЬ Зара більш заборони. А колись мама
казали, шо йдеш на Білий тиждень. Тоді мастили. Зара
зимою вимащуют, а хто зовсім не вимащує, бо таке
воно. А колись це вже в ці дні. Навіть і в п’ятницю,
це вже йдуть виносити Плащівницю. В четвер ввечері
Страсть ідут. В четвер роблять. Мастят, все роблять.
З обіда вже збиратися починають до церкви йти на
всюночну, бо йдуть на Страсть. В п’ятницю ранком
тоже ще і мастять, і перут хто, всьо до дванадцяти.
Потом треба бігти, бо будут виносити Плащівницю.
Це вже не мона робити. А до обіда робили. Свячену
воду зберігали в хаті. І худобі є дают, і десь дітям дают,
і сама людина як десь тако хльобне. Треба, шоб жито в
хаті було і вода свячена. До Чистого четверга встають
зранку і миються всі. Треба всім прибрати в хаті тамо
тамого і всім треба помитися. Помитися і винести цю воду,
щоб це людина була чиста цілий рік. В суботу побільш
пекли паски. В суботу, або в четвер. В п’ятницю, ка
кажут, шо не треба пекти. Колись набивали багатень
багатенько яєць. Як ти вбєш більше яєць, то вона краща ви
вийде. Всипати цукру, трошки масла, маргарин, бо він
легший, курачі яйця, бо вони тоже легші, бо качині
важчі. Самий перід в червоний колір розфарбовували
яйця. А хто не мав червоного кольору, то брали луш
лушпиння з цибулі. Варили його і в цьому лушпинні, в тій
пиння
воді,варили яйця. Вони виходили такі оранжеві. Або
воді,варили
брали сік зі столового бурака. Існував звичай робити
писанки. Хто вмів, мав як, робили писанки. І зара ро
роблять. Но зара в більшості купляют наклейки.
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СТРІТЕННЯ Яке на Стрітення, такий буде Великдень і ці
дні. Але зара, як я вже дивилась, часом зійдеться, а часом не зійдеться, бо колись хмари розбивали, а зара в
космос запускают, і воно не сходиться так. Держали
свічку. Бо, кажут, як на Стрітення, то і худобу напували
цею водою, і дитину. Кажут, якшо зглазив хто дитину,
то взяти злизати і цю свічку запалити, шоб вона погоріла трошки. А ні, то взяти тако її і подержати. Називали свічка. […] Старі люди якось щитають по зірках і
кажут, шо місяців тринацять. Їх дванадцять. А, кажуть,
є тринацять. І вони по-небесному вищитают, коли буде
Паска. То тоді люди так лічили. А це вже перейшли на
ці календарі і топіру гиначе. Но вони кажут, шоб було
тринацять місяців, то каждий раз на перше число місяць наставав би. А зара так, то тоді, то тоді. Но вони,
всьоравно, полічат дні всі і тоді щитають. І знали коли
настане місяць і коли весна. Як ше ми були, то веснянок не було. Шоб так вже був гиначий період. Тоді ше
колись то кажут, шо дівчата ходили і співали веснянки.
Ну ,то вони співали під церквою. Йшли і співали веснянки. Вулиць було багато. Ще за нас існували гулиці.
Гулиці – це таке було сільське життя, шо це молодьож
вся збиралась зимою на годенки. Так як досвітки були.
Збирались в якусь там хату, вишивали, шили, хто там
прали кужелі. А літом на гулиці. То збиралась гулиця.
Це було розвітіє сільське для молодьожі таке. МолоМолодьожі було ж багато. От я знаю послі войни. Вийдеш на
двір, зара вийдеш геть собака – гинший раз не гавкне.
А то, чуєш в Салисі співають, в селі співають, на Зарічці
співають. Як така тиха ніч, то навіть до хати не хочеться
йти. На Гишківці співають, в Маркушах співають. ОтаОтако станеш, так як півні співають, шо настане той час,
так тоді. Йдут в клуб співают, з клуба йдут – співають.
А топіру тішина. Топіру навіть на весіллі не співають.

Першого дня посту не шили, бо геть мені забороняли. Бо, кажут, якшо першого дня шиєш, то будут дуже
нариви наривати на руках. Кажут, луче як святкуй.
Якщо перший день посту, яка буде погода – така весна
буде. А другий день – літо буде таке. А третій день посту – зима. А який четвертий день посту – така буде
госінь. Це так дивилися колись. Оце по днях. Поминають душі померлих, як і зара. Є, піде в церкву, а є тако,
шо людині шось дають. Ось на, пом’яни. Дав. Вона помолилася Богу і пом’янула.

дохи колись баби збирались. Вип’ють по
ЯВДОХИ На Явдохи
граминці, та й дуріють.
лись казали, на Сорок святих як
СОРОК СВЯТИХ Колись
прогрішив і єден не накаже, то другий. Що виходить,
в той день треба повести себе гарно. Не гобідити ко
когось, шоб сама спокійно обійшлась. Хто як має, то спе
спече шось, як то кажуть, для годиться, на Сорок святих.
І його треба, всігда треба в житті. Раз людина живе,
значить, його треба. То стане спече і комусь дасть, ко
когось вгостить.
БЛАГОВІЩЕННЯ А до Благовіщення не ворушат землею. А вже Благовіщення пройде, тоді починають сіяти. На Благовіщення не роблять. Це свато, велике свато. В цей день не лягают отдихати, як є тако шо дома.
Встань ночою, як не пішла до церкви, то походи тако,
но не лягай в ту минуту. Треба собі до гобіда. А після
гобіда вже можеш собі віддихати. На Благовіщення
паску не пекли і не бачила, шоб мама коли пекла.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Це колись, то справляли колодку цю.
Робили собі баль, такий бальок. Збиралися і співали:
Колодка, Колодка,
Яка ж ти ниньки солодка.
Якби це Колодки сорок день,
А посту один день.

ВЕЛИКДЕНЬ Освячують всігда крашанки, ковбасу,
масло, м’ясо тушине, хрін, сіль, паску, ковбаску, м’яса
трошки, сир. А зара вже берут без путя. Банани купляют, такого. Хто хоче, той йде на Великдень на цвинтар. Но в нас більше на проводи йдут. А є шо собі на
Великдень піде. В нас після Великодня в четвер люди
всі роблять. Є, шо писали писанки. Колись хлопцям
дарували дівчата. Якісь стрічки вишивали і писанки
дарували. Хрестувати ходили.
ЮРІЯ Його не називали вовчим пастухом. Але казали,
якшо на Юрія ворона сховається в житі, то буде гарний урожай. Дальше крашанки варили на Юрія. Брали
шо там було: ковбаси, шо хто мав, і йшли в поле відзначати цей день. Фарбували яйця. Крашанки робили.
Пекли ковбаси. Збиралися жінки і чоловіки. Йшли в
поле, жито де посіяно. Там скраю сідали і там полуднали і качались по цьому житі. Росу не збирали. Виганяли раненько худобу на росу. Брали свячену вербу,
і цією вербою виганяли худобу раненько на росу.
ВОЗНЕСІННЯ Вознесіння просто шчитали як свато велике, дуже велике свато. Пекли млинці, все готували.
Так як на Великдень готовили, так і на свато це. Бо,
кажут, шо це таке саме свато, як Великдень. Це Ісус
Христос народився, а на Вознесіння він пішов на небо.
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ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА На Зелені свята хату прикрашали. Любисток рвали, зілля. Це тіки тре було, шоб
був любисток і зілля. Топіру хоч жменю сипали в хату.
Обтикати треба хату любистком. Настелят, застелят
тако хату, як на березі сидиш. Ставили і коло кирниці
трасли. А потім, кажут, шо воно помічне, треба і вмитися ним, бо воно дуже помічне. Зілля – воно ліки.
Кажде зілля – ліки. Осьо любисток. Як голова болит,
то його берут. Помагає. Він холодний такий і легше
на голову. Голову миют ним, купаються. Я кидаю його
в страву. Два листочки кидаю для запаху. Закриваю,
то тоже тако кину по листочку. Ходили колись на
торф’яне за валер’янкою, якшо серце болить. Ії здавали в аптеку і робили ліки. Є, шо йдуть на цвинтар.
Тако пообідают дома, а потом пішли одвідати померлих. Як в якому селі. На «праву середу» сушат добро.
Колись виносили з хати, шоб молі не було. Колись все
виносили на сонце. Тоді сонце дуже пекло.

вирвав». Вже як чорт підкосив. Дівчата плели вінки.
Якось вони плели, шоб знати котра хучіш замуж піде,
по цих вінках. За нашого, то ми тако ходили: шо бігали, ходили попід вікна, ба коли, кажут, біжи туди,
то це значить, шо це будут посилати замуж. Де собака
гавкає, то це туди на ту сторону підеш замуж. Якісь
пампушки пекли. Ротом треба було принести води з
берега. Були хлопці і дівчата. Тіки набереш, котрись
шось сказав і тіки ху – і булькнула та вода. Але дуріли.
Такі були.
ПЕТРА І ПАВЛА Дуріли. Жалили одне одного кропивою.
Готували на Петра вареники і млинчики з сиром. Виносили шось пастуху. Так і називався – гостинець пастуху. Хто мав шо. Брали мед, брали масло туди. Ну,
і там, хто м’яса, в кого шо було. Виносили їсти пастуху. Пастухи розкладали вогнище. Коли вдень напоят
худобу, худоба лягає, вони розкладають вогнище і обідають коло цього вогнища. Стрибають через вогнище.
Самі в ставку купаються. […] Закручені стебла хліба
називаназивають «віхті». Крутять віхті. Це в нас так назива
Похолося. Кажуть, закрутили віхоть, закрути віхтя. Похо
дить від слова «віхор». Залишали бороду. Мали таку
Винапівовальну форму. Під них клали кусочки хліба. Ви
готовляли в кінці жнив вінок і передавали, коли в нас
були колгоспи, то передавали голові колгоспу. Голові
колгоспу одягали цей вінок. І вже там комбайнери усі
консвяткували свято. Коли кончать жати, молотити кон
чать – роблять із жита, пшениці, що там сіяли з цих
зернових, роблять вінка. Накладають голові колгоспу
колгосна голову. Поздоровляли. Вітали цього голову колгос
пу. Механізатори собі збиралися; ланкові збиралися
своїми ланками і відмічали кінець жнив. Тепер цих
обжинків і не видно. А колись святкували цей день.
своЗбиралися. Ланка, наприклад, ланкова збирала сво
їх людей. Вони відзначали на полі чи десь ішли в ліс.
їх
Бригадири з ланками, бо ланок тоді було багато тоже.
Бригадири
Ну, начальство собі десь окремо святкувало.
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РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Йвана Купайла ми вставали дуже зараня, бо, кажут, треба
побігти до кирниці вмитися в джерелі. Якшо сонце
саме сходить, то побігти вмитися. Тоді саме вода дуже
полєзна. То це робили колись. До сонця, то вилазили
на дерево, бо в нас не видно було. На Івана Купайла розкладають вогонь. І дуріют коло нього. Колись
казали, хто переплигне, то все лихе в нього перейде
через вогонь. На людині щось лихе є, хтось шось попогане, як є якись наговор чи шо, то воно все сходить з
вогнем. Купатися не ходили до річки. Вмивалися лише
в кирниці, в жирелі. Робили дерево. Є, шо з дерева вивиробляли. Колись були такі будяки. Був грубий будяк,
і квітки на ньому здорові були. То колись вони були в
нас в колгоспі. І вони пахнуть. Високі і грубі ростуть,
шо на ньому, дійсно, мона було. На Івана Купала ми
вбирали Купайло. Брали вільху і вбирали цукерками,
качанами з вишень, вишнями. І тоді кругом нього хоходили за руки і так співали і танцювали, скакали – тоді
малі були. Справляли, хто де: під хатою, на березі, де в
кого яке місце було. А тоді кажда поломаєм Купайло.
Цукерки і вишні позабираємо, а ці гиляки занесем на
огірки. Казали, будуть огірки родити. Співали:

ІМ
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Ой на Івана Купала,
Там зозулечка купалася,
На беріжечку сушилася,
Дівчина Галя журилася:
А ще рушнечків не попряла,
А Іванка сподобала.

До Купайла є не їдять вишень старі люди. Бо є такі
люди, шо повмирали діти такі маленькі, чи недоношені, то це, кажут, що не мона їсти цим батькам. Якшо
батько з’їсть, то тій дитині не достанеться нічого. То
не розрішали. […] Говорили всігда, шо папороть росте
у двінацять часов ночі. Її на Івана Купайла тоже йшли
молоді дівчата і хлопці і по лісі шукали. Но ми не ходили. Ходили, шоб найти папороть. А вона в 12 часов
ночі цвіте. І колись тільки чули таке, шо йшов хлопець
з дівчиною. І дівчині в кухоль впала. І вона всьо – всьо
знала. Як цвіт папароті попаде, то людина всьо-всьо
буде знати. Папороть є таке, шо і дома садят, а потім
збирают. Я колись кажу діду. Було виросло само в нас
в березі. Я його так обдєлала. Як вихожу, хтось вирвав.
Він каже, шо це він вирвав. Кажу: «Бог дав, а ти взяв

ІЛЛІ На Ілля кажуть, шо просвяткували Іллю, вже купатися не можна, бо в животі виросте верба.
МАКОВІЯ Квітки і мак берут в церкву. Квітки, які підбереш собі. Всякий хоче, щоб кращий був, але як нема,
то який є, такий берут.
СПАСА До Спаса не мона їсти яблука. Колись була така
заборона, шо не мона їсти, поки не посвятити. На Спаса берут так само квітки і вставляют яблука. Яблука,
мед берут, булочки печуть і святять. Першу Пречисту
тако відсвятковують і все.
ПОКРОВА Покрова – це покровителька. Вона покриває. До Покрови повинні вже все зібрати з города. Все,
останні вже бураки зібрати. Цибулю, цю, шо садити,
треба вже винести на піч. До Покрови можна було робити на землі. А тоді cпить земля аж до Марка-Ключника. На весні свято Марко-Ключник. Тоді не можна
в цей день ворушити землею, бо кажуть він має ключі
від землі, і випускає всяку гадость.
МИХАЙЛА Чоловіки збираються на Михайла. В кого є
в хаті Михайло, йдуть вітають його. Збираються. Там
можуть по чарчині кинути. Ще, кажуть, на Михайла,
як-но шо хто об’їде вулицю чи посьолок сивим конем,
то дівчата не будуть заміж виходити. Таке повір’я в
нас є. Не можна, щоб сивим конем об’їжджали.
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КАМІНЬ-КАШИРСЬКИЙ РАЙОН
с. Великий Обзир

Колесь
ПоНОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
(ВАСИЛЯ) Ко
(В
лесь на Новий рік у нас в По
Мололапах, ходили із Козою. Ходили Циганка, Циган, Моло
дий. Ляльку зроблять і йдуть уже по хатах. Приходять,
обмальояк десь у хаті, як є яка дівчина, то вже ідуть і обмальо
вують. Візьмуть вуглину і обмалюють у хаті сажою, шоб
та дівчина мала роботу. Ми ше малі були, позалазили
на піч і дивимося.То то вже на другий день, як з Козою
ходять. Ото на Новий рик. А тепер вже цього немає.
А тут то не ходели з Козою. [...] [«Свічки» в вас були
після Різдва?] Да, да. Аякже. Один тиждень після РіздРізд
ва. Дівчата, ми колись, таке підростки, свічке колотили.
Воде наллємо в миску і такє кориточка поробимо і дві
свічечки запалимо і колотимо. То вже Святий вечур.
Удень мона робети, а ввечора вже не мона – Свічки.
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Записали А. Дмитренко, І. Килюшик, Н. Краєвська
5–6 липня 2010 р. в с. Великий Обзир
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Нахилюк Надії Пилипівни, 1949 р. н.,
Нахилюк Ольги Василівни, 1970 р. н.,
Гетьманчук Надії Олександрівни, 1938 р. н.,
Гетьманчука Анатолія Савовича, 1934 р. н.,
Ведмедюк Варвари Андронівни, 1933 р. н.,
Люшик Віри Лаврентіївни, 1940 р. н.
та Кузьмича Леоніда Григоровича, 1953 р. н.

ком і на другий день, шо «Щедруха» називалася. А на
другий день вже йдуть посівати посівальщики. Перед
Водохрищами теж колядують. Називається «Коляда
водохресна». Водяна коляда. Колись перед Новим роком, на Щедруху, діти не мали права піти колядувати,
як уже сіли вичеряти. Тільки до вечері. Після вечері
вже нє. А тепер діти ходять. Як посівати, то цілий день.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Вечеря
еря перед Різдвом як наназивалася?] В нас Коляда казали. [А перед Новим ророком?] Та друга – тоже Коляда. Перед Різдвом – перша.
А друга – перед Новим роком. [Що на першу Коляду
готували?] Кутю з ячменю варим. Завше кутю стави
ставили наперід варити. Мак завше сіяли самі. В нас був мак
завжди. Мед купляли і горіхи. В нас була завше кутя
з медом, горіхами, маком. Вона спариться, звариться
в печі. Витягають її у миску чи в макітру викидають,
маку туди насиплять, цукру трошки, меду, шоб вийшло
в куті шість страв. Там і мак, і цукор, і мед, і горіхи,
і сама кутя, і сама вода. Виходить, сім страв в одній куті.
[Кутю ставили на покуті?] Да. У макітрі. Сіно постелипостелили, портовину стелили і макітру ставляли. Коли всі вже
повечеряли, ложили туди ложки. В нас п’ять в родини,
то п’ять ложок. От, чия ложка випаде, той вже випаде
із сім’ї – чи помре, або відійде десь на сторону. Сіно на
стіл під скатерть тоже клали. Дідуха в кутку ставили.
Брали колосся із жита, пшениці, овес, ячмінь, гречку,
просо. Заносив його батько перед вечерою. Хлібну діж
діжку на покуті ставили. Снопа на хлібну діжку ставили.
Якщо діжка затріщить, то в хаті покійник буде. [Що ще
на Коляду готували?] Борщу наварили. Отих грушок,
кампоту. Колись варили біб. Квасолю. В нас біб був
справжній. В нас його мало було. І тоже його засмажували. Першого дня, то без сала, а на другий день, тільки
вже з салом. Нажарать на шковороді.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На другий день рано встають, уже
тільки підігрили, а ризати ножем – нічого не ризали.
Не хліба не ризали, нічого. Вже на перший день Різдва
таки ничого не робели, шоб ножем різати. Тепер же ж
нихто не дивиться. І рижуть, і все роблять. А тоді нє.
Тоді дотремувалися.
КОЛЯДУВАННЯ Я сама не звідти. Жила в Любомльському районі. [Село] Полап. В нас на Першу Коляду
колядовали. А тут вже колядують перед Новим ро-

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА
ОХРЕЩА На Водяну коляду сіли за стіл, пішов дід
вже просити Діда Мороза до хати. То вже дід і діте ма
малиї. Нас дві сестри було. Я старша, а та менча. То ми
підемо до дверей, кричимо: «Діду Морозе! Ходи до
нас вечерати. Як ідеш, то йди, а як не йдеш, то не йди.
Ни на жито, ни на пшеницю, ни на яку пашницю».
[Які страви готували на Водяну коляду?] Борщ. [Кутю
варили?] Кутю обов’язково, на всі Коляди. На сіно в
хаті ставили кутю, борщ, буханку хліба клали. На хліб
чуть-чуть солі брали. Сало, як жарили, тоже шковорідку визьмуть поставлять. Уже все приготовлять, шоб
на другий день готове було смачети. То як на Водяну
коляду сідають, батько, чи дід, хто там йде, кругом хоромів. В хаті посвятив кругом, пописав хрести свячоною водою, крейдою пописав хрести, а свячоною водою покропив. Тоді пишов до хливив. Хливи обийшов,
і хату кругом обийшов, у хливах покропив скотену.
І тепер так. Тільки молодьож, то не дуже дотримується. А старши роблять. [Ви от так само, йдете?] Так. Із
буханкою хліба під руками, бере воду свячону і крейду,
йде. Обийшов, а тоді прийшов до хати. Тоже Діда Мороза просять, а тоді відразу сідають вичерати.

СТРІТЕННЯ [Коли у вас святкують Стрітення?] Тоді,
коли стрічаються зима з літом. То воно в нас завше
п’ятнадцятого лютого. Святимо свічку, приходимо
додому з тею свічкою і пишемо хрести тею свічкою.
То переважно при вході в дверях. Це тепер я почала,
як ото почула від батюшки. Я раніше нє. Раніше ми у
кухні і в залови брали посередині якраз. На балькови.
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Через рік, пізніше, як пекли паску, батюшка так в нас
казав, я цю стару вербу ламаю, кладу в піч, то хай вона
згорить. То паска не згорить. Свекруха мені так розказала, і я так роблю. Як били вербою людину, то приказували: «Рости, як верба, будь здоровий, як вода...».
Дальше не пам’ятаю.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсний четвер завше ішли до
церкви і постили. Хто в піст у середу і п’ятницю постив,
то в Страсний четвер повечеряв і вже в п’ятницю не їв.
І в суботу не їв, пока Паска не посвятиться. [Рибу їли у
Страсний четвер?] Колись їли. І сільодку їли, і тюльку
їли. Колись у піст всьо врем’я їли рибу. То тепер, кажуть,
шо не мона. Тепер, кажуть, тільки на Вербницю, Благовіщення і ше на якесь, на три свята. Свічку святили в
четвер. Приносили додому. [Несли запаляною?] Несемо, бо ж то той вогонь, привезяний, кажуть. Він помагає
од усього. Тоже од зла. Входиш і відразу хреста пишеш
на бальку. Батюшка казав, шо можна й на вікнах. Лихе
вже не зайде. [Колись так не писали?] Нє. Із запалянею
свічкою йшли швидко, шоб вона не погасла ніде. Ми її
в ковпаках носили. [В яких ковпаках?] Бутилку брали.
Фана[То зараз вже. А раніше?] Брали фанарі колись. Фана
рі були такеї, накладалися на ту свічку. Я знаю, бо ж як
церкви не було у нас в Полапах, то в Згорани ходили.
жінСім кілометрив проносили. [Дехто розповідає, шо жін
ки одна поперед одною намагались ту свічку донести?]
Може, так воно колись й було. Кожен несе, шоб вітер не
затушив воно оберигалося, і скорий ішло.
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І того хреста не зчищуємо геть до другого Стритення. Підкуруємося, шоб грому не боялися. Я і внукам,
і правнукам підкурую свічкою. Прйшла з церкви, взяла навхрест і кажу: «Во ім’я Отця, і Сина, і Святого
Духа, Амінь». І волос трошки запалюю. Дитину ставити під тим хрестом, шо на бальку випалений і свячонею водою підкурують. Воно все помагає. [Свічку як
називали?] Громнична. Як гримить сильно, ото блискає, то запалюємо свічку. І тепер запалюємо, ставимо
доки перегримить. [Обмотували свічку?] Льоном. Кажуть, як нападе шо, то подкурують той льон на людину, і на худобу, і на все. Воно лічить з Божою поміччю.
[Куда той льон?] А потім спалимо. Як болить рука, наприклад, вевих якейсь, чи так болить. То беруть той
льон, шо на свічці був, змочують теплею водичкою і
замотують на тому місці. То відходить. [Рожу спалюють?] Я знаю, шо спалюють рожу, але не знаю чим.
Може, тим льоном. [Свічку з церкви берете?] В церкві
батюшка посвятить. [Запалили свічку в грозу, а вона
осталася?] То її треба допалити. Я її завше запалюю, як
світла нема, хай собі горить. По хати свячений дим іде.
[Свічку громничну святять багато разів?] Не можна.
Вже воно свячене у церкви. Вже другий раз воно не
береться. Не можна декілька разів, не святили.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення
лаговіщення не можна чіпати
землю. На другий день послє Благовіщення, кажуть,
спичи прісник і йди в поле орати. Вопшим прісного
такого коржика.

ВЕЛИКДЕНЬ
Великдень – то та сама Паска. Великдень то
В
ЕЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Велик
завми знаєм, шо він завжди має посту сім неділь, і він зав
ше попадає
попадає в Білу неділю. Завжди проводиться три дні
печесвяткують, усі – геть до Проводів. [Коли ви паску пече
те?] Завше в суботу пекла, а коли й в четвер. В п’ятницю
не можна. Кажуть, шо плащаницю виносять.
не
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СОРОК СВЯТИХ На Сорок
орок [святих] вже треба, шоб
бусько приніс сорок ломак. То він вже прилітає, нанавєрно, на Благовіщення, бо, кажуть, до Благовіщення
благе тепло. А після Благовіщення вже починається
тепло вже більше.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Перед
ед постом Масниця. Як починавпочинався піст, то казали, шо треба помити тарілки і чагунці,
шоб скоромного нічого не було. Варити посне. [Що
їли в цей тиждень?] А шо попаде: хліб, огірки, каркартошку. В кого шо було посне, капусту квашану. Cир,
молоко – такого не їли. В другий тиждень то вже їли,
а в перший тиждень нічого. І перед Паскою останній
скотиждень. «Білий» називається. То вже тоже не їли ско
ромного, тільки посне, і навіть олії. Мати давала то з
льону олії. З коноплі, то всьо время робили олію. І з теї
макухи бурду варили. [Що ще варили?] Кутю з бобом.
Замочували на ніч і вже вранці за півгодинки він вже
зварувався. Кутю пшеничну чи ячмінну туди, і то була
така засмажка. Колись було сємушок в магазині не купляли, бо не було за шо. Все сіяли, били.
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СЕРЕДОХРЕСТЯ [Хрести у вас пекли?] На середохресному тижні пекли. То вона получається в середу, як
три неділі з половиною після посту. То пекли хрести,
а потім з ними йшли в поле навесні, насаджували картоплю, то як жито, йшли дивитися. Як починали перше орати, завжди йшли з хрестом, ото завжди так.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верби святять в Вербну неділю. Вона
в мене за іконою лежить. І от як виганяють перший
раз корови, б’ємо цією вербою корови і кажем: «Іди,
ти, з чередою, шоб не мала, ти, біди». То треба три
рази сказати. Або як женуть корову до бугая, то беруть ту вербу. Казали, як вдариш ту корову, то вже корова обов’язково побігає, з першого разу. Потім вербу
назад за ікону ложу, вона й зара там в мене лежить.

ЮРІЯ На Святого Юрія ніколи не робили. І в нас колись
ЮРІЯ
казали, шо весілля пішло на Юрія вовками. Якісь відьми були. На Юрія йдуть провіряти всі поля. Пироги
печуть і там їдять, обідають. Пироги печуть з бобом.
Колись з повидлами робили. А тепер хто ходить по барах, то там вже сидять.
СИМОНА ЗИЛОТА [Чули ви про свято Симона Зилота?]
Зеленець? То польське свято. В нас його не святкують.
[Польське – це як?] То в їх, як Трійца. На Зеленець у їх
ідуть, бо в нас Майдан там же ж рядом. Від Полап три
кілометри. І йдуть воне, бо там кладбіща є польські.
Люде, хто ходив, то бачили. Воне святять у костьолови
зілля і приносять на Зеленець на кладбіще.
ВОЗНЕСІННЯ На Знесення то, кажуть, Господь вознісся. То в четвер на сороковому дню після Паски, бо
Трійця на п’ятдесятому. Кажуть, до Знесення треба, то
все посадети, бо все воно буде таке шо Божеє. А вже
на Знесення іде Бог на небо. Садети вже не можна,
земля не така родюча буде. А воно тепер, коле хоч садять. Господь його знає, як воно тепер.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО На Миколи, кажуть, прийшов
весняний – женем худобу. І прийшов осінній Микола,
забивають кола, бо вже будуть морози.

ТРІЙЦЯ [Як ще у вас казали на Трійцю?] Зелені свята.
[…] На Трійцю святять зілля різне: лепеху, аїр, татарку, безсмертник. Ламаємо березу, ясен, клен, лищену і
святимо. Канупер святять. Лищена, вона йде до худоби.
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шоб на межах не було ничого. Ото вже як межа одного і другого хазяїна, шоб межи були чисті, бо, кажуть,
Божа Матір ходить по межах. Божа Матір ходить, росу
збирає і відьма ходить збирає. Молоко забирає і чародійство робить. Вона ж перетворуються, кажуть, в
жаби і хто його знає шо. Розказували колись, зайшли у
хлів – сидить жаба така здоровенна. Ну, і чоловік узяв
і вилками проколов. А воне примічали вже, шо в селі
є така, шо шкодить на молоко. І та жинка стала кульгати. […] В нас прийшла відьма корову доїти. В нас
лічно. А брат молотев в клуні. Тако клуня і зразу хлів,
корове стоять. Чує, шо корову доїть, молоко церкає.
Каже: «Мамо, мамо?!» А мати не озивається. Він вєлкє взяв і тако под корову. Поняв, шо то якесь нечесте
вже там. І якраз їй руку проколов. А то сусідка через
дорогу. [То вона була як сусідка чи як жаба?] Вона
була як сусідка. Людина була. [Що треба зробити, шоб
відьма не попала в хлів?] Колись казали, серпи зати
затикали. Зілля свячоне брали. Обсипали маком корову.
Отим відюхом. Він святиться, той мак і обсипається,
тоді відьма не підійде. Як відьма вже спортить корову,
вона молока не дає, б’ється. Мати моя не робила, але
розказувала. Перший день посту: принесли оберемок
дров в хату і поліно откєнули. І цілий піст откідали по
полінови. То як піст кончіться і запалюють теї дрова в
печі. І у поріг голку унезують. Хтось навчев так. Тоді
вона порога не переступить. А прійти, вона мусить
прійти. Отоді вже взнали, хто робіть.
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Вешаємо в хлів. Коні стоять там. То така ласточка є на
конях, такей звірок ходить. Вона заплітає коневі коси,
а начіпляєш теї лищене, вона трохи боїться. Ласточка
часом, як в хлів заходить, портить худобу. [І корову
портить чи тільки коня?] І коня вона портить, і корову. В корови буде молоко буракове, його вже їсти не
можна. Пока не пройде воно. [Та ласточка подібна на
білку?] Отака невеличка. Вона бігає. Така буде рабейка,
білейка, севейка. Колесь в мене кіт зловев. Я не знаю,
шо то навіть таке. Приносить мені кіт. «Ой, – кажу, –
Боже! Шо то за звір такей?» А мати моя сидить і каже:
«Ой! То не бей, вона миши ловить. Пусти її пуд пудлогу». […] Квіти святимо. І те все тримаємо цілий рік.
От хтось вмре, то в труну завше кладемо, а потім його
спалюєм. [До хати свячене вносите?] Геть кругом хати,
у ворота заткну. А потім воно приймається і спалюється в середу після Трійці. А може й тиждень лежати, то
те, кажуть, лутше. [Біля воріт ставили?] Клен, березу
ставляли. [Для чого?] Шоб зелене було. [Cкільки днів
їх тримали?] Тиждень переважно. [Може, для русалок
ставлять?] Може, й для русалки, бо вони ж якраз виходять після Трійци. [По полях не ставили березки?]
Клали. Я піду на город, беру клен. Цього року тільки шо
не заложувала. Кажуть, шо захищає від грому, як ото
град. Не б’є так по городі. То так колись казали. І зара
воно так є. Але, хто ставляє, хто нє. Стареї може й ше
ставляють. Я ставляла в себе. Піду, поставлю на городі
в кінці. [На даху зілля тримали?] На даху, на горищі. За
кроквою затикали і тримали. Казали, як дуже гримить,
те зілля помічне. [Голову мили тим зіллям?] Ну, так то
робели. Кропива до голови йде. Але ми кропиву не свясвятимо. Як закопували картоплю, до ями на дно кидали
посвячене зілля. [І в погріб?] Вже й скрізь. [На Зелені
свята дівчата, хлопці якісь ігри грали?] Колесь розвагі
буле, тико вже не зара. Колесь ми грале на цього Івана
Купала. А тепер вже всьо забулося, нихто вже його не
робить тепер. Шо тепер? В горілку вбилися всі люде.
[В «Явора» грали?] То ми колесь іграле таке. ПоднимаПоднимали тако рукє і проходили.

ІМ

Ф

ІІВАНА
ВАНА КУПАЛА
К УПАЛА Нихто
Нихто в нас не бачив [папороті]. ГовоГово
рили, шо підуть, вона ж після дванадцати годин ночи.
Ніби йдуть, побачать той цвиточок, але моментально
він... [Вхопити його неможливо?] Нє. [Розповідають,
Лякашо як ідуть шукати квітку, нечисть нападає.] Ляка
ють. [Вогонь у вас палили на Купала?] Нє. [Біля хати
отако виносили старі кошики?] Нє, але по селах є таке.
отако
У нас як вже узнають, шо дівчина з якєм хлопцьом
ходить, то попілом сеплять од хлопця до дівчини –
стежку роблять. [Це на Купала?] Ага. Шоб всі побачили, шо воне любляться. [Чули про таке, що на Купала
«сонце грає»?] Чула, але я це не бачила. Дівчата собі
йдуть туде до річки, вінкє в’ють, пускають на воду. До
криници ходили. [Що біля криниці робили?] Вінкє
вели, рвали зілля, танцювали. [По купальські ягоди
ходили?] У нас тико на Івана все ходять. Воне добре до
живота, як живіт болеть. [Лікарські трави на Купала
або перед ним збирали?] Беруть багно, як тільки зацвіте. Всі лікарські рослини старалися на Івана Купала [зібрати], бо вони помочні. Моя мати була, то вона
збирала. Звіробой збирала, безсмертник. Мати знала,
якєю хвишку навіть. [І хвишку збирала?] Від печінки,
почок. […] На Івана Купала відьми молоко забирали.
На роковиї свята треба вішати на дверях кропиву. Але
не такую, а жичку. То я таке чула, але чи то правда,
чи нє... [Зараз Івана Купала буде, діти папороть підуть
шукати.] Ой, то трудно найти. Не знаю, чи хтось находив. Шоб цвіт найти, то треба такому щасливому
бути. Но я не чула, шо б хто найшов. [Але ходили?]
Чула. Але шоб хтось знайшов і став все знати? Такого
ше Бог не допустив нікому.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕНЬ
НЬ На ттой
ТИЖДЕН
ой Русальний тиждень
жирусалки мають вже у землю йти. В нас отут була жи
ночка старенька, вона завжди казала, що як русалки
йдуть у землю, в понеділок раненько, треба викідати
на двір лаха якого. Як дощ іде, вона десь повісить на
вугло. То шоб дітки маленькі русалки передівалися,
і шоб ничого не нападало на дерева. Шо воно помагає.
Тепер нихто не дотримується. [Їжу на столі оставляли
для русалок?] Їжу оставляють. [Хтось бачив русалку
коли?] Бачили в нас в Обзирі. Казали, на старому гумні бачили. В житі піднялася вгору і пішла. Дивимося,
а вона геть пішла. Пішла вище. [То вона полетіла?]
Мабуть, з крилами була, бо, каже, бачили, шо піднімалась із жита. Казали стари люде, що в той тиждень біля
жита не можна лягати, бо можна уснути, русалки прейдуть і залоскочуть. Вдень не можна спати, бо русалка
прийде й приспить. Або в коноплях не можна лягати,
бо тоже там той дурман отравить. Вони й тепер є, теї
русалки, мабуть. [Тепер вже ніхто не каже, шо бачив
русалку?] От років, мабуть із пітнадцать буде, як казали, шо бачили. [Хто стає русалкою?] Кажуть, діти
маленькі, ті, шо нехрещени. [Ті, шо втопилися?] Нє,
за цих я не знаю. [В чому вони вдягнуті?] Отако квіти,
віночки, різне платтячка чи споднечки таки вдівають.
У чому їх нарадять, як хавають. […] Всьой тиждень

ДЕСЯТУХА [Коли ягоди починали брати?] До свята.
«Десятуха» називається. Десятуха – то десята п’ятниця
після Паски. Вона буде майже перед Петром. Як пізня
Паска, ягоди тільки починають спіти на Десятуху. [Як
брали першу ягідку в лісі, що приказували?] Перша
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ягодинка, шоб не болів, ни живіт, ни спенка. [І не болів?] А хто його знає? Як молода була, прийшла виспалась, то й не болів. [В лісі співали, як ягоди брали?]
Завжди співають баби! Я колесь співала завжде, поки
ходела в ліс. [Що співали, які пісні?] Всякі, які попаде: «Ой беру я ягодкє», «Ой дівчина по грибе ходела»,
«В зеленому гаю заблудела». Та й всякі, які є пісні! Шо
на ум взбреде, те й співали завжди в лісі. [Гриби може
збирати не кожна людина?] Да, на одну жінку будуть
гриби йте, а на другу – нияк нє. Мати моя покійна була,
то та вже була грибовнеця! Та й по ягоде, і по гриби.

зле якесь приснеться. От напрімер, я буду плакати, –
чоловік в мене вмер, – я за нем тужетим день і ніч, буду
плакати, то може видюком обсепати, то не прейде.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. До Лля тико купаються. Кажуть, Лля може захватети у воді. Але ж тепер купаються.
СПАСА На Спаса берем тільки яблука, груші, сливи і хто
не посвятив колосся на Маковея, то ше беруть колосся
святять. Квіткє святимо на Спаса. [Куда ті квіти потім діваєте?] Повесимо, хай весять там у комори. Воне
свячониї. [Про Спаса приказки були?] Спас – бери рукавечки на запас.
УСІКНОВЕННЯ Таке свято є в нас. Головосіки. Капусти не можна різати. Не мона їсти грушок, бо, кажуть,
буде, чиракє. А воно правда чи неправда, хто ж його
знає? Ну, колесь старе люде так казали, шо не мона
їсти такого. А тепер не розбирають.
ВОЗДВИЖЕННЯ
в ліс не йдуть, бо тоді
НН
ННЯ
Я На Здвиження
Здвиж
вужі, тая гадость усейка сходиться докучи. І десь вони
вже хаваються. […] В нас з Пищаного, Д. була. Лежить
так. А я корови пас. Кажу: «Ти не боїшся? Сьогодні
вужи злазяться». А собака гавкає. Я дивлюся на мого
собаку – раз! Ухватела гадюка. Ну й, бачу, вже мліє.
Взяв ножа, розризав ту рану і витяг ту кров. Оджав і
став собака ходети собі. Живий став. А потом і другу
побачив в один день за яких мінут пятнадцить.

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Прийшов Петро – приніс тепло. [Коли
жнива починалися?] В серпні місяці. [До Петра зажинки робили?] Як погода хароша, то можуть бути й до
Петра. А як таково – дощі, то воно не вспіє. Мате моя
покійна колись була, все казала: «Вже прийде Пєтро,
то я нажну вам тех колосків, да я вам коржикув напечу
з теї мукє». Якє то воне буле вкусниї! А тепер ми вже
такого не їмо. [Чого?] Вже воно не йде таке. Хто житній хліб їсть? Нихто не їсть. Дай ше первий сорт хліба
спекте, отоді, каже, хліб. А вже чорний хліб не їдять
тепер. Колесь ми їли. [Хто йшов зажинати?] Тепер ж
ми не жнемо, а колесь то жєли. Колесь калхоз як був,
то давали на зажен колхозу. Давали всім, хай і дитенка
маленька, то дадуть півгектара і серпом жєли. І своє
колесь жєли, як самостійно послє войни сіяли. Баби
співали ти жниварські пісні! Таке хороши! Співають!
Здається, аж гай шумить! Тепер уже й забули тиї пісні.
«Ой вітер віє, повіває, зелена трава на покоси лягає».
Забулася. [Як закінчувалися жнива?] Зара вже такого
нема. Тепер, як вже комбайни кончили, то комбайнери
плезбираються. А тоді, як уже кончать жето жєти теє, плеосютемо бригадірови з жета вінок. Накладаємо йому осюде на плечи. Він іде вперод той бригадир, а баби йдуть
мопісні співають аж до самої контори! Голова вже їм могорич дав за теє. [«Бороду» залишали?] Залишали. [Як
її робили?] Тако, зв’яже мати ту «бороду», пополе її та
прито помне, посіє. І перекотиться через її. [Вона її придавлювала?] Придавлювала, але вона встане. Так мати
робила. [Перев’язували чим?] Лєнточкою будь-якою.
Пі
[...] На Петра в свято не ходять по ягоди. Тамо село Піщане є, то то у нас розказували шо, то, дійсно, правда
була. Одна жінка собі подумала: «Піду я, принесу таки
та
на Петра ягід». От вона тиї ягоде бере, бере... Іде до її такей баран. Вдітий в білому, в капелюшови, з марочком.
Приходить. «Добрий день, – каже, – бабо!» – «Добрий
день!» – «Шо ти робиш?» – «Ягоди беру». – «А ти зназна
єш, – каже, – якєй день сьодня?» – «Петро». – «Ото я, –
каже, – самий, я Петро». То як зробилося їй погано!
Вона дванадціть неділь мучилася, пока померла. Злякалася сильно. Її треба було одразу шось робити, давати якусь раду. Але вона ничого не робила і померла.
[То на Петра робити не можна?] Не можна.

ПОКРОВА
П
ОКРОВА
ОКР
снігом чи листом, вже кажуть старе люде,
ОВА Чи снігом
Сватанпокреє. [Від Покрови починали свататися?] Сватан
ня буде послє Покрови, тоді вже мона женетися. Вже
мона в свате приходити, да вінчатися вже мона. Од
Покрови корові дають завсєгда оберемочок сіна.

Ф

ІМ
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МАКОВІЯ Свячу на Маковея. І соняхи розцвітуть, то
свячу. Кажуть, шо насіння соняха помічне для всього.
Все зілля святять: і моркву, і огірки, і квіти. Всього потрошку накладемо й до церкви йдем. [Це зілля в труну
кладуть?] Завше в труну кладуть. […] На Маковея макувкє і колосся брали. Батюшка зара приказує: «Ставте колосся десь, шоб миши не поїли». А тоді, як йшли
сіяти, обтереблювали, і разом з тим зерном висівали.
Але хто те зара робить? Тепер не роблять. Колись, то
дотримувалися того закона. […] Видюк є. Сам сіється.
Видюк вейми полєзний. Він добрий обсипати, якшо

с. Видричі

Записала Н. Жмуд 20 липня 2004 р.
у с. Видричі Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Данилюк Марії Євдокимівни, 1926 р. н.
та Павляшик Ганни Григорівни, 1955 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Коня робили деревляного, і колядували. Один іде, така голова кінська, хвоста пречеплять
плоскінного, з конопель. Звізда крутиться така велика.
ВЕЛИКДЕНЬ Веснянки називали рогулинька великодня. Рогульки співали перед Великоднем і на Великдень. Виходимо до хреста. У нас було чотири хрести.
Ой пушла сирітка матері шукати,
Матера шукати, по світі блукати.
Рогульки співали і дівчата, і жінки. На перший день
Великодня не співають, бо грішно, а на другий. От стоїть одна, а там дві, і співають «До царівни гості ядуть».
Доти співають, поки не перейдуть.
До царівни гості ядуть (2),
Що за гості – два парове (2)?
На паровице красная панна (2),
Наша панна не прибрана (2),
Прібірайчя, красная панна (2),
Приїжайте, парове (2).
У Проводний тиждень переставали співати рогульки.
А на Великодному тижні співають і увечері, і коли хочеш. Ходили в четвер на тиждень, а як став монастир,
то батюшки сказали, шо в неділю треба.
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с. Ворокомле
Записала Н. Жмуд 19 липня 2004 р.
у с. Ворокомле Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Яцик Марії Макарівни, 1923 р. н.,
Шевчик Анастасії Іванівни, 1912 р. н.,
Шевчик Василини Антонівни, 1934 р. н.,
Шумик Ірини Антонівни, 1931 р. н.,
Зубач Євдокії Лук’янівни, 1914 р. н.,
Бідун Ганни Степанівни, 1919 р. н.
та Процик Марини Антонівни, 1927 р. н.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Оце як на Йордань варили кутю, то на кожному горщику хрестик ставили.
Ставила на припічку, кидала у миску, те, шо не доїдєть – потикають ложки: котора ложка вивернеться –
той умре.
ВОДОХРЕЩА Святимо воду на Йордань, хрестики робимо, а маком не сипемо.
СТРІТЕННЯ Це свято громниці. Якщо дощ іде, то буде
літо хутчій, якшо зима – то буде зима. Як іде велика
громова хмара, то у нас є громнички, святимо на Стрітення свічечки. Запалюємо, на вікно ставимо. Дивляться, яка погода – таке і буде літо. На перший день
як півень води не нап’ється, то ше не переживайте,
а як на третій день тепло, то літо буде тепле.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ
ЛЕКСИ На Теплого
Теплого Олексія як кури скрескре
буться, то вже весна. Як людина бачить летючого
буська, то буде здоровою, а як стоїт на одній нозі, то
будут боліти ноги. І сидить, то погано.

Е

АНДРІЯ На Андрія льон сіяли, йдемо до колодязя: «Андрею, Андрею, для тебе я льон сію, дай мені знати,
з ким я буду в парі стояти?». Сіяли по снігу. Свічки
колотили. Робили свічку з воску, пустимо на воду та
й колотимо, як уже зійдешся на пол – то уже заміж
вийдеш. Малесечку мисочку з воску зробимо. Пускаємо у миску на воду. Кажна дівчина спече коржичка,
кладемо на лавці та й собаку пускаємо. Которого собака вхопить, то та заміж хутчіш піде. А один схопив
та й під покутєм став їсти, шо ж це таке? Вона, бідна,
замуж не пішла, вона дівкою осталася. Йдемо штахети
щитаємо: чи вдівець, чи молодець – шо попаде. Долю
не кликали, чобіт не кидали.

МАЛАНКИ На щедруху йдемо до колодязя по воду, беремо повне відро води і помиємо руки, помочимо, витираємо й ідемо спати. Приснилася мені вулиця, де я
мала бути.

ВАРВАРИ Варвара ночі урвала, а дні приточила, як курка ступила.

МАСЛЯНА
МАСЛЯ
СЛЯН
НА Постові
Постові пісні починали співати на Масниці.
Сир, масло робили. В гості не ходили. В хатах співали,
не на вулиці.

ІМ
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ляда. На Роздво кутю варивариРІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Коляда.
ли з ячменю, з пшениці, заправляли оліями. Товкли,
варили, терли насіння коноплі. Ставили на столі. Ніс,
хто попаде. Несли рушником, стіл застеляли сіном,
а потом портком. Часник клали на кінці, такого не було,
шоб діти квохтали. Все посне. І зараз так роблять. Кутю
зана другий день даємо куром, а сіно – скотині, або замотаємо в яку шматку та курку садемо. Снопа ставили
у куточку, а тепер жменьку ставлять – колядне жито.
Святимо та й воно стоїть. Батько за столом кликав на
мопершу коляду мороза, помолиться і каже: «Морозе, монікорозе. Іди до нас кутю їсти. Як не йдеш сьогодні, то нікоколяли не йди». Тричі кликали. Всим, шо вариться на коляду, подливають дерева, шоб родили. В’язали соломою:
приноси«В’яжу тебе соломою, шоб ти додому користь приносило». То чоловіки робили, а як не було чоловіка, то баби
робили. Ввечері, перед тим, як вечеряти, це роблять.

БЛАГОВІЩЕННЯ
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ До Благовіщення
Благовіщення не можна копати,
але треба посіяти розсаду капусти, тоді вона не боїтьбоїть
ся морозу.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядують
лядують і церковники, і діти.
хлопчи
Коли я була молодою, то тільки діти ходили: хлопчики й дєвчєтка. Яка тоді була плата: вареник, а зараз –
все гроші. А як стала совєцька власть, то не ходили.
Раньше, шоб учень в церкву не пішов, а тепер учителя
йдуть у кліру співають. А зараз все наооборот.
Святая Варвара церкву збудувала,
Ой радуйся, сонце, земля, веселися, Христос
народився (2)!
А в тиї церковці там є три віконці,
Ой радуйся, сонце, земля, веселися, Христос
народився (2)!
Ой першім віконці – то яснеє сонце,
Ой радуйся, сонце, земля, веселися, Христос
народився (2)!
А в друге віконце – то місяць ясненький,
Ой радуйся, сонце, земля, веселися, Христос
народився (2)!
А в третє віконце – то дощик дрібненький,
Ой радуйся, сонце, земля, веселися, Христос
народився (2)!

ВЕЛИКИЙ
весну. В піст співали:
ВЕ ЛИКИЙ ПІСТ Закликали
Зак
Ой ти, красна весна, що ти нам принесла?
Ой я вам принесла, хлопцям по кийочку,
Хлопцям
Хлопцям по кийочку, дівкам по віночку,
Статочок гонити, до церкви ходити.
Було
Бу таке, шо за ніч треба вткати рушника і закопати в землю, шоб діти не вмирали. В піст весняний це
робить.
СЕРЕДОХРЕСТЯ На Середохрестя колись пекли хрести,
а тепер ні. Три хрести, а для чого – не знаю.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Вогонь несем з церкви на Жилника,
шоб не погасло, Євангелію читаємо, на кожних дверях
робим хрестики. Це четвер перед Паскою. Треба жилникувати, то зажилникуєш хорошого чоловіка. В четвер варимо посний борщ з грибів. А тоді вже їсиш
свяченої паски. Баба казала, шо можна пити ситу –
солодку воду з цукром, коли організм слабне. І зараз
жилникують.
ВЕЛИКДЕНЬ На перший день ідуть на вечірню. Яєчками б’ються, пісень не співають. А ми співали вдома,
тчемо, прядемо. Збиралися до однієї хати. Співали
«Перепілочку», «Подоляночку». Якшо людина вмерла
на Паску, то райські двері відчиняні, то та людина зразу попадає в рай. Райські двері відкриті до Знесення.
Бог ходить по землі шість неділь, а там вроді на небо
зноситься. А тоді двері зачиняються.
ГРАДОВА СЕРЕДА Друга середа після Паски – Градова
середа – не можна копати, бо поб’є град. Орати і сіяти
заборонялося, бо поб’є град. Як ішла велика градова туча, то виносили хлібну лопату. Ставили догори,

17

www.etnolog.org.ua
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

вітер перекине. А зараз як туча йде, то світять громничку, батюшка на Стрітення святить.
СУХА СЕРЕДА Після Паски трета неділя – суха середа,
не можна городити. Були такі роки, шо позагороджували люди, то не йшов дощ. Люди йшли розгороджували, розбивали. Там, де протікала річка, стали криниці, зроду охоронялися, ставили круги. Вода чиста,
прозора. Якшо нема дощу, то три вдовиці ішли виливати криниці, чистили. Ставили діжку, шо хліб печемо, на колодязь: «Господи, дай дощу». Батюшка, якшо
нема дощу, читає молєбєнь. Всі люди стаємо на коліна.
Сушили одяг на суху середу, шоб провітрилось.
ЮРІЯ З образами, іконами, ходили землю святили, поле,
то колись. Це на Юрія. А по сходах не качалися.
ТРІЙЦЯ На Троїцю прикрашали кльоном, не святили,
ну той посвятимо, а той раньше позатикаємо. Бо така
прикраса. Потом кльон палили. Лепеху на капусту кидали – восельниця пропадає. В хаті, три дні лежить у
хаті. Клали у капусту, шоб гуселниці не було. На Троїцу, хто хоче, ходе на кладбіще. В церкві Служба, обід.

тільки вінок. Останній сніп називається «польовий
вінок». І кажемо: «Шоб той вінок стоєв, родив і нас
дальше кормив». Жінки співали панові: «Жнися, загоне, жнися, на мене не дивися.»
Наший панечко молодий,
Под ним конечко вороний.
Ой він їздить по полі,
Збирає женчики додому.
Додому, женчики, додому,
Не вставайтеся по полю.
Мед-горілонька на столу.
Мед-горілонька не мила,
Бо нас нивонька втомила.
Не так нивонька, як снопи,
Далеко носяться до копи.
В Петрівку і Спасівку ніколи не робили музик. До
церкви ходили, Богу молилися завше.
ІЛЛІ На Іллю
лю старші казали, шо прийде Ілля, наробить
гниллє. Прийшов Ллє, ноч на днє.
МАКОВІЯ
ОВІЯ Свя
Святять
тять маковки, мед. Маковій – то мідяний
Спас. Казали, шо було два сини у матері, та їх убили,
та вона плакала, то вона казала, шо мої маковки. Тому
готак Маковея називається. Святять той мак, шо на го
роді. Обсипають маком, коли мрець лякає.
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РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Після Троїци Русальний тиждень. Русалки – це, казали, ходили такі дівчатка по
житі. Ті, шо повмирають, то ходять. Будьто бачили, а я
не знаю. Мати казала, шо як підемо полоти, то будуть
дівчатка виходити. Ой, то воно... Я думаю, шо нічонічого нема. Я колись льон полола на Русальний тиждень.
А по житі шось «ша-ша-ша»: «А ви тут?» А ми в крик.
А то стара баба мене налякала. Підійшла до мене, в
пазуху похукала, якби не стара баба, то би згидила. То
мені пройшло. Кажуть, шо русалочки – це ті дітки, шо
вмирають. Вони в житі. Я не бачила, а там баба жила
полоколо мене, то вона бачила русалку, коли ходила поло
ти волошки на пшеницю. Дівчинка ходила танцювала,
скакала на межі. Русалка – це як мати дівчинку страстратила. Не можна на межі неньку (дитину) ставити, бо
залоскочуть. Колись було залоскотало, положили на
межі, прийшли, а вона нежива. То за наших пам’яток.
Не можна ходити по житі, бо там русалка ходит. Мама
каже: «Не йди до річки, там русалки». Казали: «Не мий
ніжка об ніжку, не сій муки на діжку, бо буде велика
грішка»...Такі маленькі дівчата (приблизно 1 м 20 см).
наВдягнені були в платтячка свої роботи. Біленькі, на
шите на них. Коси заплетяні віночком. Як полола
льон, то сама бачила. Не злякалася.

СПАСА
С
ПАСА
ПА
СА На Маковея
Маковея хто не посвятить яблука, то святять
на яблучного Спаса. У кого дитина вмерла непохре
непохрещена, тому не можна до Спаса яблука їсти, я сама не
їм. Бо на тім світі Господь не дасть дитині яблучка. На
Івана Купала не плигали, бо нема де.
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ПЕТРА І ПАВЛА На перший
ерший зажин вдягалися в білих
передниках, сорочка така вишита, як на свєто хороше
було. Фартух був лляний. Ставили перед паном. Починали в п’єтницю чи в середу, але старалися до Петра
поставити копу. Хто до Петра – той легінь (хазяїн).
Співали:
Жнися, на мене не дивися,
Женчичок старий,
Треба для мене другий, слабий.
Як перший раз йдемо в поле, то качаємося, шоби спина не боліла, та кладемо хреста. Коли кінчали жати,
то сніпок кинуть у діжечку, зав’яжуть червоною шматочкою чи тряпочкою. Це «обжинки» називалося.
Хліб всередину не клали. Коли жали, то перший сніп
ставлять на Коляду. Його називали колядний сніп і заносили в коморі. Коли жали, співали. Як закінчили, то
пан дає обід. Вінка звели, на мене положили, підвели
до пана, пан дав гроші. Не було ше 16-ти. Давала йому

ДМИТРА
дівка хитра.
ДМИТР
МИТРА
Дми
А До Дмитра

с. Грудки

Записала Н. Жмуд 20 червня 2004 р. у с. Грудки
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Іщик Ірини Улянівни, 1952 р. н.
та Мартинюк Ніни Захарівни, 1968 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувати дітки ходять, ми ходимо, звізду носять.
МАЛАНКИ Діти ходять з конем, козою. Танцюють з козою:
Го-го-го, коза, го-го-го, сіра (2),
Вдарили козу у праве вушко,
Тут коза впала, нежива стала.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Співали дівчата до Паски, закликали
весну:
Ой весна-весна, що ти нам принесла?
Дала-лом, дала-лом, що ти нам принесла?
Дівчатам по віночку, дівчатам по віночку,
Дала-лом, дала-лом, дівчатам по віночку.
Дівчатам по віночку в церкву ходити,
Дала-лом, дала-лом, в цекву ходити.
Хлопцям по кийочку коровки пасти,
Дала-лом, дала-лом, коровки пасти.
ВЕЛИКДЕНЬ Коли на Паску помре, то в Рай попаде, бо
од Паски до Знесення відкриті Райські ворота. Хай навіть і грішна – Бог прощає.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДНЬ Русалки в житі, коси заплетені,
віночок на голові. У нас кажуть, шо від Івана до Пет-
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ра – Русальний тиждень. Кажуть, шо якшо в жнива
родилася, то в неї дітей не буде, безплідна.
ПЕТРА І ПАВЛА Співали:
Зозулько, та й до Петраку спати,
А посля Петра діточок годувати.

с. Стобихва
Записали А. Дмитренко, Л. Мірошниченко-Гусак
4–7 липня 2010 р. у с. Стобихва
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Гривенець Оксани Іванівни, 1929 р. н.,
Савонюк Олександри Митрофанівни, 1929 р. н.,
Макарук Олени Іллівни, 1940 р. н.,
Гривенця Івана Яковича, 1951 р. н.,
Гривенець Любові Архипівни, 1922 р. н.,
Гривенець Марії Яківни, 1946 р. н.,
Мандровської Надії Олександрівни, 1940 р. н.,
Набруска Юхима Олександровича, 1928 р. н.,
Герасимчук Любові Яківни 1925 р. н.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Як сідали вечеряти на Різдво,
казали, що приходять душечки?] Приходять. То оставляють, ний, ложки і яку тарілку. [Кликали Мороза?]
«Морозе, Морозе ходи куті їсти, ан ни йдеш типер, то
нийди в четвер, і ни приходь николи». Шоб не морозив. [Як кликали Мороза, мисливці стріляли на кутю?]
Може, й стріляли, я не чула. [Перед Різдвом, а що на
вечерю готували?] Шо хто може. Кажуть, шо треба
дванадцять страв. [Як ви були малою, хіба казали, шо
треба дванадцять страв?] Може, казали, тико ше ни попонімала, ни понімала. А вже як стала старая, стала біш
пунімати. Перше – то кутя, борщ і виреники, кулись то
рибу. Але типеріки казали, шо риби нильзя їсти. [Але
колись їли?] Кулись їли. [Борщ який?] Борщ з грибом.
Посний борщ. [Кутя була?] Кутя з медом і з сахаром.
[З якого зерна?] То колись товкли в ступі ячмінь. І вона
така смачна була, а тупіру з того пакета нияк нисмачна.
І так і пшоно робили. [Як просто варили ячмінну кашу,
не на Різдво, казали все одно кутя?] Кутя. [Як ваша
мати варила кутю, залишала її на припічку чи несла на
покуть?] Становили в піч, і туді на покуть. [Як мати
несла кутю на покуть, то може рукавиці вдягала?] Він
не гарячий був, не треба було. [Діти квоктали під сто
столом?] Діти квоктали, то казали, що кажуть, шо йдуть
пуд стил і квокчуть, шоб кури квоктали. [На покуті що
стелили?] Сіно, под скатирку, а жито становили. В кут
кутку, пуд образи. А тут вже становили їжу і сіно клали,
і тоє сіно, як корова втелиться, то дадуть їй. А тут той
стоїть із жита снип. У кутку, де образи. [Зверху пирога
чи хліба на сіно клали?] Пирога. Мають бути пироги
з бобом. [З товченим вареним бобом?] Раньче товкли. А типерички є машинка, дий прикручують, туді
пичуть. Мають бути і вареники, і багато шо. [Вареники з чим роблять?] Із кашею. [Каша – то пшоно?] Да.
Вареники робили і з картоплею. Багато страв треба
шоб було. [Як вечерю перед Різдвом називали?] В нас
Коляда. […] А після Рожества свічки колотять. «Свічки», то вже відпочиваємо. То вже дві неділі «свічок» не
робиться нічого. Дві неділі свічки колотять. До чотирнадцятого були строгії «свічки», а вже від чотирнадцятого до двадцятого – вже такі. Робили такі тарілочкі,
палочкою отак береш. Колочу. А на тарілці тут, наприклад, церква, там поріг... І куди пристане. Ще й з воску
кинемо шось. Кажем, ото дячок.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ [У вас колядувати коли починали?] На Руздво. Отой вечур, то посний.
Як я була в Луганську, то цього днє вони приходили
з кутьою, але в їх нагутовляно всього, скромноє все.
Гармошкою грають. Мені так чудно було. Бо мій син
таміки, то я якраз була на Коляду. Мині не наравіться
так, бо ж посноє треба. Скіко я живу і з чоловіком,
може, замолоду, то ми не постилися, а скілько ми
жили 50 років, може, зразу і не постилися, а то всьо
времня постилися з чоловіком. Всі постили. Тилько
Петрувку то нє. Бо крепко тяжка робота, то ни постились. А то Пилипувка, строгий піст і Спасувка. Ми
всьо время постилися. [Коли приходили колядувати
на Різдво?] Вдень йдуть. Село тут Вірхи, приходять
колядувати із батюшкою. [То це тепер. А колись, як ви
малою були?] Колись то вбіралися і в Цара, і в Жида.
І звізда такая. Ми ходили щидрувати. [Перед Новим
роком?] Да. Ходили щидрувати. Торби брали і хто шо
бра
дасть. Типерикі тико, шоб гроши. А ми і млинці брали, і ковбасу. Посля приходимо в хату і ділимось. Отак
було. [Які щедрівки співали?] Всякі.
Ой Щидруха щидрувала,
В уконце заглядала,
То в уконце, то в кумору,
Дай нам, Боже, добру долю.

ІМ

Ф

МАЛАНКИ
МА ЛА
НКИ [Чули
[Чули ви про «свічки»?] Ага, то колотили.
ЛАН
Брали миску велику, становили там свічки і колотили
їх. То дівчата робили. Вони хотіли знати завгадя, чи
вийдуть заміж чи нє. [По дві свічки робили в мисочмисоч
ках?] І по штири. [Ви як молоді були, тоже гадали?] ГаГа
дала. І пампушки пекли. Кликали собаку в хату, собаці
давали. А як який непонімущий, голодний, зараз всі
з’їсть і всьо. Ми ж не знаємо, чи він голодний чи нана
їжений. [З Козою ходили?] Нє, в нас нє. [Кого у вас вово
дили?] Нікого в нас не водили. Ото тико звізда, Янгол,
дили?]
Жид. [Вертеп такий?] Вертеп. Навіть і батюшка нам
привозив осюди якогось року. [Пам’ятаєте, як старці
співа
ходили?] Пам’ятаю. Із лірою. А які вони псалми співали! І так воно збувається.
ВОДОХРЕЩА На Крищеніє вже друга Коляда. То пічем
пирога і хазяїн іде з пирогом, свяченою водою. І на пірогові робить хрестик. Обходить всі хливи. Кропить
священою водою. Крейдою обводив хливи, в хаті на
окнах, на дверьох. Проти ничистої сили. [Малювали
ялинку чи коня?] Нє, не було. [Як поставили на стіл
борщ, сім’я підійшла до стола. Спочатку молилися?]
Да. «Отче наш», «Богородіце». Ну, а як же. Всіх святих
просимо, шоб їсти благословили нас.
СТРІТЕННЯ [На Стрітення святили свічки?] Cвятили.
То вже батюшка привозить, обсвятує стрітенські. От і
цього року привозив. В нас батюшка з Верхів. Він привозить, а ми купляємо. [...] [Стрітенську свічку у вас як
називали?] Громична. [Скільки разів її святити треба?]
Три рази. Дуже помічна. Мені помогла. Я казала, шо
шарова молнія падала біля неї, я не чула не звуку, і не
якого вреда вона мені не зробила. [І тепер палять, як
гроза?] Палять. Як гроза – обов’язково вже. Вже так
глянеш, – у нас тут хати були всюди, – вже в Марійки
світиться, в Максима, і в Дмитрика – у всіх світяться
свічки. Як до корови недобре, то треба тут вистригти
і спалити на хрест громичнею, і обчертити. [Обійти?]
Так, обійти корову. Три рази все робиться. [А дітям
підсмалювали волоссячко навхрест?] Я не знаю. Но, от
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як ляк був, то мати шось там брала, навпроти балька
і шось там робила. Я знаю, і під цим перекідали. [Під
столом?] Під столом тако перекидали дитину. А свічку
спалюють. Я знаю, шо рожу палять нею. [Громничну
свічку обмотували льоном?] Обмотували обізатєльно.
СЕРЕДОХРЕСТЯ [Постилися суворо?] Так. Тепер ніхто
не поститься. [У перший день посту чигунці пропарювали?] Да. Діжки колись були. То вже не за меї пам’яти,
то вже як отут баба Ляшиха була. Ото перед постом,
то канєшно, все миють, прибирають, шоб було чисто.
Колись святили на Паску хрестики такі. Тако бируть
його ріжуть. [Хрестика, того що пекли на Середохрестя в середу?] Да. [То на Паску його ще святили?] Святили. Обізатєльно. Ото бире скатерку свячену і того
хрестика і їде в поле. Перший раз. [Жінка не їхала в
поле, лише чоловік?] Нє, жінка нє. Жінка і не сіяла.
[Як їхав чоловік, то молились?] Є молітва, шоб до врожаю, шоб родило. Виймає хрестик, молиться Богу і
засіває. [Той хлібчик він закопував в землю?] Назад
привозив. [Той хрестик не лежав в зерні посівному?]
Як хто. Хто в скатиркі сажеє.

ВЕЛИКДЕНЬ Як з свячоною паскою йшли із всеночної,
то знаю, мати нагнеться і трисочку кине на хлів. Кажу:
«Нашо ви її, мам, кидаєте?» – «А то, шоб кури не йшли
до сусідув, тилько неслися у своїх хоромах». [Трісочку
де брали?] На землі. Просто нагнеться, візьме любу трісочку і тако кине. Ми цього року кинули трісочку на
хлів, і тепер кури з двора ни шаг не вийдуть. […] [А як
відьму побачити?] Треба на Паску йти до церкви, там
батюшка буде ходити кругом церкви. І от вже буде починати святити Паску, вони всі до батюшки, шоб схватити
за ризу, шоб поскубати батюшку. Ото там вже чоловіки
скорій обступають, то тиї відьми мусять... бо ж їх пече,
вони туди всі руки тичуть. Так баба розказувала. [Для
чого вони то роблять?] Шоб їм молочко ішло в коровей
добре, масло. Шоб у їх не забрав ніхто, бо відьма, вже не
дає другій відьмі. [Хтось застав відьму, як молоко доїла?] А кобто застав. То в Великодну суботу вночі. Вже
взавтра Великдень, а сьогодні та ніч, субота. І там огонь
люклали. В нас на цвинтарі огонь кладуть. І там багато лю
чодей було. Але єдин чоловік, вже нема на світи того чо
ловіка і теї баби. Приходить у хлів, уходить, а там баба
корову доїть. То він їй як дав дручком по нозі і перебив
ногу. І вона, я не знаю, чи її забрали повезли додому,
чи вона сама може посунулась, то я вже того не докажу,
але вже вона була крива до самої смерті. [Він впізнав
її?] Впізнав. Вона ж сусідка була. [Вважали, що відьма
може в жабу перекинутися?] Казали. І в кота. В телєтко.
Колись дід Веремій пішов і якесь телє бігало по дворі
чужоє. А він дручком тоє телє набив. На другий день
якась баба вже не могла встати, так і ходила зогняна.
[Як захищалися від відьми?] Затикали осику скрізь,
тако вродє помагала вона. У хлів, де корова стоїть.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Верба то добре дерево чи погане?]
Хороше, її святять. У сухій вербі чорт сидить. Але
вербу ж святять і дають людям. Ще од Вербниці, шо
батюшка дав дві верби, то стояли на столі, але я взяла
поламала їх і у грубку. [Ваша мати не палила торішторішню вербу, як паску пекла?] Як треба підпалити дрова
в печі. Ну, а як же. Тую вербу ше тикали до худоби в
двері. На пашу виганяти вербою, шоб була здорова.
[Щось приказували?] «Верба б’є, верба б’є, не я б’є,
за тиждень – Великдень. Будь здоров, як вода, виросвиростеш, як верба. Вербинка-чиротинка, за тиждень тий
шпирка». А шпирка – то сало. Дитей чи там одна другу
б’ють. Як перший раз виганяють корову, то треба, шоб
була скатерка, шо паску святять. То тую скатерку росростелять. Печуть хрестики з тіста, і то того хрестика клакладуть на скатерку, шоб корова переступила. Ой, тепера
вже того не роблять. А ранше робили.

ІМ
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ЧИСТИЙ
КоТИЙ ЧЕТВЕР [В Страсний
Страсний четвер прибирали?] Ко
лись так робили. Топіру так не роблять. Колись діди,
ше прадіди, один одному передавали. Постилися.
Піст, о крий Боже! [Що робили із Страсною свічкою?]
робПринесли свічку. І ото вона серед хати. Хрестики роб
лять. [Для чого
ого ті хрестики?] Казали, шо од грому, як
іде. Ше як ми молодшими були, то ше кругом хати ми
обходили із свічкою три рази. […] Четвергову паску
пекли в четвер перед Паскою. Бо в Страсний четвер
печеться паска. Мати даже моя її і посну пекла. [Потім іншу пекла?] Ну, а як же! Тож вже паску пекла.
Кожна хазяйка має тепер рецепта: і королєвска, і царська, і козацька, і пальська, і селянська – яка хочеш.
Але кажу: моя бабуся і мама обов’язково настоювали гвоздіку, коріцу. І сто грам горілки завжди в тісто
воллють. Завжди давали горілку, шоб паска крихка
була, шоб не черствіла. [Коли світили Страсну свічку?] Йдемо ввечора на Страсть і засвітять, вже ідем з
вогнем. З церкви всі йдуть. І бажано, шоб вона не потухла. Донести, шоб там не стало, додому. То ми вже
тут додумали тії стьокла з ламп, повтикаєм, бутилки
пластмасови. Треба занести вогонь, бо ж треба хрест
випалити. І свічкою двір обходять, хливи, і хату обходять люди дехто. Но а я не хожу. Раз колись ішла, тут
обийшла. Принесу, запалю та й все.

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ [Святкували Навський Вечетликдень?] Так. Вмерлих Великдень. Після Паски в чет
вер. Нічого не садили. [А щось можна було робити?]
вер.
Прати не вельми. Нє. Святкували.
Прати
ТРІЙЦЯ На Трійцю казали Зелене свято. [Які трави
Т
збирали до нього?] Лепеха. Не кінська лепеха, а своя.
Пахнюща така. Кльон ламали. Кльон – то май в нас
кажуть. Казали, шо треба свяченим кльоном обганяти
з капусти гусінь, то не буде гусені. [На могилки носили клена чи лепеху?] Ми не носили, але є так, шо носять липеху туди і кладуть на могилки. [Коли до хати
на Трійцю зілля вносите?] Як посвятимо. [По підлозі
клали, за образки?] За образки кладуть лепеху і кльон.
[В який день?] В суботу. В неділю вже Троїця. [Вранці чи ввечері, чи вдень?] Як куму виходить. Тако найбільше вже як соничко заходить, туді вносять кльона і
липеху, кладуть на підлогу. Ну, знаїте, мені цього року
принесли дві чи три, шоб дворі вчипити кльона. Ну,
знаїте, то як Господь їхав на ослі в Єрусалім, то стелили. [Скільки днів все те лежить в хаті?] Три. [Як
були молодою цілий тиждень лежало?] Буває, шо цілий тиждинь лежить, як немає коли прийняти. [Була
у вас поминальниця перед Трійцею?] Була. Є й тепер.
Батюшка приїжджає і служить за упокой, за вмерлих.
Коливо роблять. [Поминальниця суботу перед Трійцею?] У суботу. Мати моя на стіл ставляла млинців
чи коржиків, чи ліпьошку спече, бо каже, прийдуть
умерлиї обідати. Як то тепер, то купив би пранікув,
чи канфєтов купив би, а колись того не було. Не було
за шо купити. [Яйце, може, варили?] На поминальницю пісне треба. Воно цілий день стояло, аж до вечора.
Каже, хай приходять, обідають, полуднають, а вже ве-
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Ой ти, дівчино, ти, моя голубко,
Сядай на човен і злегенька хутко.
Ой ще дівчина в човен не вступила,
Як уже вода човна затопила.
Ой дайте, дайте довгую тичину
Виратувати молоду дівчину.
Ой ратуй, ратуй, козаченьку, ратуй,
То будеш мати от батька заплату.
От батька одную, од матира другую,
Ой ратуй, ратуй мене молодую.
Ой я не хочу заплати брати,
Одного я хочу – на рушничок стати.
[На Купала сонце грає?] Кажуть, шо на Ївана сонце
грає, але ясно. А сьогодні так було хмарно, не видно
сонця. [Ви бачили, як грає?] Я бачила. Воно геть отако, як яблика – то синє, то зелене, то жовте. Отако помигає і всьо – іде й закриється. То як сходить. [Рано
вставали колись дивитися, як сонце грає?] Я то не
вставала. А є такі люди, шо вставають. Але як тоє сон
сонце грало, то мій чоловік на мене каже: «Любо! Сонце
грає. Йди подивися». Я схопилася і пушла. Раз поди
подивилася, та й хватить з мене. [На Купала по ягоди ко
колись ходили збирати?] Були таки, шо ходили. Казали
люди, шо на Івана Купала треба йти, бо од тих ягод
живіт не буде боліти. Треба їх висушити, зимою вари
варити, як живіт болить. [А лікарські трави колись збира
збирали?] Збирають тико такиї, шо вони знають. Я раз іду
на пошту в Обзір і стрічаю одну жінку обзирську, вона
мені знакома була. Я кажу: «Ганно, куди, ти, йдеш?»
А вона каже: «Іду по зілля». А я кажу: «Куди по зілля?
Сьогодні ж свєто». А вона каже: «Сьодні ж Іван, треба
Іванове зілля мені нарвати». [Хліб клали під корінь, як
рвали трави?] Хлібець клали, шоб не пропало зілля.
Шоб на той рік виросло, на позатой рік. [На Купала
папороть цвіте?] Кажуть, але хто його побачить там.
папороть
[Не чули такого, що хтось знайшов?] Я чула. То вже
давно, ше мати мені розказувала моя, шо хтось там
побачив, шо цвіте, тілько вельми хутко його треба ви
вирвати, бо він одразу зникає. Але я не знаю: чи чоловік,
чи жінка вирвали, я добре вже не знаю. Я зараз вам
розкажу, шо мій чоловік одного разу знайшов. Ото
на Івана він десь ходив в ліс. Каже, я йду і [бачу] на
папороті отаке малесеньке. Приходить додому. Каже:
«Бач, шо я знайшов?» Виймає з кармана таке: чи то
папороть, чи то таке шось. Каже, на папороті було.
Я йду, дивлюсь – блищить. Стебло по папороті, такі
малесенькі біленькі цвіточки, блискучі-блискучі, не
то шо одна квітка, багато причепляно. По тих листках
сиділо таке блискученьке... Квітка. Ну, як ото кажуть,
будеш вельми всього багато знати. Взяли ми, отака коробочка була в нас картонова, положили її там і так
воно стояло. І десь поділося з хати, і немає. [Хтось,
може, взяв?] Ніхто не знав. Може, самоє якось полетіло. Нема і не коробочки, і нічого немає. Я то не знаю,
чи то та квітка, чи то не та квітка. Тілько шось отаке
довгеньке і на йому такі дрібненькі квіточки, просто
як дзвонички якісь такі. Але таке блискуче-блискуче,
хороше. Просто, як брошка якась. Положили, і де поділося? В мене дівчина вчилася в університеті в Луцьку, от вона приїхала: «А ну, дайте-но те, шо тато найшов». Ми до того – і немає. Де воно поділося, ніхто не
знає. [...] Є, вєдьма, є. Вона прийде на Купала, видоїть
і забере молоко. [Що зробити, щоб відьма молоко не
забрала?] Та й свячоне зілля всяке на хлів повісити.
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чора сідають всі і з’їдять всі разом. [На другий день
ставили?] Нє, вже нє. У нас три поминальниці на рік.
Одная перед Трійцею, друга осінню – Дмитровська,
а третя – перед Великим постом. [Трійця – то завжди
якісь гостини. Що готували?] На Трійцю, то вже все
готовили, шо хто мав: борщ, сира розтруть, масло,
сала поріжуть. [Як були ви молодою в якісь ігри грали?] Чо ж не грали? Грали в «Явора». «Явор, явор, яворове люді, шо ви тут робили?» – «Робили моста для
пана староста. Тисяч коней запрягали, а єдного затримали». І одного на остатку затримають. Отако за руки
трималися, ходили кругом і співали. А вже як тисяч
коней затримали, єдного пропускали, то вже подавали
йому пісок у руки. А. Д. Він пробігає, а тоді виходить
другий. Вже кого він хоче, той вже пробіжить, того він
возьме на своє місце. То я й сама грала. Ше грали «Я з
льоном хожу». «Я з льоном хожу, я з льоном хожу...», –
і тримає хустку, скине з голови.
Я не знаю, де той льон положить,
Я не знаю, де той льон положить.
Положу я льон, положу я льон,
Положу я льон на правоє плечо.
Положу я льон на правоє плечо. – Вже кладе…
А с правого, ой а с правого,
Та й на ліве положу.
А дівчата йдуть, а дівчата йдуть.
Поцілую саму краще піду.
І піде, піде в той кружок.

Ф

овод водять?] В кружок ходять, аякже. І бере вона
[Хоровод
яку хоче дівчину чи хлопця. Кого возьме – поцілує,
і вже той іде з льоном. І так знов.

ІМ

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русальний
альний тиждень одразу
після Трійці. Колись люди бачили русалки, а типер їх
ни бачать. Тупіру недостойниї бачити. А колись бачибачили стариї люди. [Які вони ті русалки?] Русалки в білобілому ходять, по житі найбільш. Кулись і людей лякали.
Лякало, а тупіру не лякає. нє. Кажуть, шо Фидора МиМихайлиха бачила русалки. Каже, п’ять, чи шість їх було
тих дівчин. Каже, побіжить і сховається, поприсідають,
і знов дальше побіжить, і знов поприсідають. Але вона
рудо їх не підходила, бо до їх не подийдеш. [Хто стає ру
підсалкою?] Которі дивчата вмирають, ше дівчатами, під
ростки. [Скільки днів русалки ось тут на землі з нами?]
Тиждень, кажуть. [Коли русалки йдуть?] В понеділок.
[Як можна було вберегтися від русалки?] Хреститися.
Їх нихто не бачив, тих русалок. От тилько, одна жінка
Михайлиха їх бачила. Вже її живеї нема теї Михайлихи.
Ото казали, шо бачила русалки. Їх треба заробити, шоб
їх побачити. [Колись багато людей бачило русалки?]
Нихто нічо не казав. І мати нічо не казали.

ІВАНА КУПАЛА [Колись як казали: Купала чи Івана?]
Казала мати, шо Купала Івана. Але вони його не знали. Никуди не йшли колись і ничого не мали… Святкували, але не було гулянок неяких. Хлопці, дивчєта,
казала мати, шо тако збиралися коля річки. Десь тако
зберуться там годинку, але батько з матір’ю вдома, та
й кричить, чо там стоїш, іди додому. [На Івана Купала
у вас огонь палили?] Може, колись, але за маї памяті
нє, нє. На Купала, моя мати казала, пісні співали. Вони
тоє не робили, не ходили, тілько пісні були старінниї,
ше колишнії пісні були. Я одну пісню вмію.
Козаче, хороший, на вроду.
Ой візьме мене на човен, на воду.
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Молоко перепускати через ніж. [Перед Купалом?] Нє,
як подоїш. Тоді відьма вже не подоїть корову. [Відьму
можна побачити?] Колись тико наши батьки бачили.
Ота відьма переробилася на свинку чи на шо. Її ногу
перебив, і вже вона стала, як людина. Кажуть, шо то
відьма, коли її нога перебита. Правда. Тиї відьми всякими жабами і чим хочеш перетворуються.
ДЕСЯТУХА [Ягоди коли починали брати?] Як десять неділь послє Паски кончається, то, кажуть, вже ягоди.
Але гинча каже, шо або десята поспіє послє Паски,
або десята тілько зостанеться, шо вже виберуть. То
Десятуха. Десята п’ятниця послє Паски, то Десятуха. [Першу ягоду їли?] А шо ж нє, їли. Приказували:
«Нова-новинка, шоб не болів ни живіт, ни спинка».
[Що треба зробити, щоб не бачити вужа або гадюку?]
В нас казали, шо зад показати, або хоч коліно. Геть
поднєти, шоб голе коліно. Треба святити хрін, кажуть,
то не бачитимеш вужа.

[Такі пісні співали, як жали гуртом?] Моя мати і батько жав і штири сини і дві невісткиа, а я була ше невелика. В нас було двадцять штири гектари землі у
батька. То як прийдемо, лан жита великий, і всі стаємо жати, а батько снопи взаду в’яже. Як вже остатнє
жито дожнемо, шо вже більш нема, вижали скрізь, то
цього оставимо – тако чи десять, може, тих стебел, чи
двадцять. І колоски червоною лєнточкою зав’яжемо.
Колоски зріжемо, «бороду» зав’єжемо таку. Ти колоски мати серпом зріже і тако їх в руці потеребить.
А тут, де тоє стебло ше врослоє, теж не вириваємо.
І вже мати співає тиї пісні всякі. Поворушить ту землю і жито посіє, і тако треба заволочити. То вже мене
схоплять, я ше була дівчина, мене схоплять і мною заволочать те жито. Візьмуть под руки і ногами. [Потім]
один брат возьме мене за ноги та головою і все тими
руками та по житі. [Батько в’язав і кидав снопа?] Кєдав. Зв’єже той сніп і лежить, а послє ми, як вижнемо
всеньке жито, значить, ми всі беремо снопи і зносимо
складо купчи, а батько складає в копу. [В «бабки» скла
дали?] В нас не косили. В копицю не складали, бо ми
жєли серпами, ми косою не косили. То того, шо ж наш
жито серпом, то в бабку не зложиж. Тоє, шо снопи, то
батько складав по тридцять снопів, по пувкопи. І вже
батько каже: «От бачите, діти, – так на хлопців каже, –
забадві пувкіпки, то тут шесдесять снопів. В єдну, то заба
гато було. А так все по тридцять снопів». Бабка – то в
нас казали копиця. Як косить жито косою, то вже його
в снопи не зв’яжеш. Того, шо косили, не в’язали. Ми
серкончимо ту нивку з житом, батько в’єже, а мати сер
па кидає і каже: «Біжи, серпок по нивці, збирай силку,
вложи в спинку на другую нивку». [Так після кожної
нивки?] Так на кожний нивці. Як дожєли нивку, вже
переходити на другу, і вже мати того серпа кине тако
на землю, положить і каже: «Біжи, серпок, по нивці,
на
[Госзбири силку, вложи в спинку на другую нивку». [Гос
збири
тинця пастухові не виносили на Петра?] Виносили.
Але то не лише на Петра, так завше виносять. Як займає примєрно мою корову, то я виношу хліба, сала.
То не в теперішнє врем’я, в колишнє. То виносили. Ми
й самі гонили худобу. Я гонила худобу, але не чужу, я
тілько свою худобу гонила. […] Казали, перед Петром
треба наварити картоплі. Але ми ніколи не рвали
картоплю, ше й не рватиму, ше стара є картопля. [До
молодої картоплі казали так само, як до ягід – «новановинка»?] До всього нового тре казати. І до картоплі
казали, шоб не болів живіт і спинка. [На Петра пекли
коржики з сиром?] Хто як хоче. Вареники наварать.
[З сиром?] Варили. [Чи важко було поститися в Петрівку?] Важко. Бо роботи багато і робота важная. Але
були такі люди, шо постили, були такі, шо не постили. [На Петрівку молоко, сир їли?] Їли. [Чоловікам, як
ішли косити, давали сало?] То мусили давати. […] Зозуля кує тільки до Петра. [Чому?] А послє вже її б’ють.
Або, кажуть, шо вже так наїлася зерна, шо вдавилася і
не може кувати. Зерном вдавилася. Вже достигло зерно. Вже жито вижали.

Ф
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ПЕТРА І ПАВЛА [На Петра в гості ходили?] Ходили,
хто до кого тамечки. [Що готували?] Вже можна їсти і
сало. Бо зара Петровка. [Петрівка, коли починається?]
Починається як коли, вона не в числі. Посля Трійці,
послє Русального тижня. [З понеділка?] Так, починається Петровка. І до Петра. До дванадцятого іюля.
[Перед Петром зажинали?] Були такі, шо зажинали
жито. Я знаю, бо мати моя, батько сіяли жито. Була
своя земля. То не так, як топіро. Каже батько: «Стара!
Треба йти, бо Петро вже. Треба зажєти жита». А мати
каже: «Добре. Давай зажнем». Як ішли зажинати,
вставали рано. [Хто йшов?] Мати, батько. Штири сина
було. Які ті більші були, брали їх, помагали. Хліб з сособою брали, масло, огірки. Сала, мабуть, не брали, бо
постили колись. І там полудняли на полю. Молились,
як прийшли зажинати: «Отче наш», ну і «Господі по
поможи». Моя мати вельми співала, і я від матері понапонаучувалась. Як у жнива, мамо співали.
Ой, наш хазяїн молодий, молодий,
Под ним конєчок вороний, вороний.
То він по полю літає, літає.
Свої женчики збирає, збирає.
До столу, женчики, до столу, до столу.
Вижали жито у пору, у пору.
Ой наш хазяїн рано встав, рано встав.
Вижав житечко в копи склав, в копи склав.
Чужий хазяїн линивий, линивий.
Стоїть житечко на ниви, на ниви.
Наша хазяйка, ой наша, ой наша,
Згубила ключі од пояса, од пояса.
Ой дай то, Боже, щоб знайшла, щоб знайшла,
Нам горілочки принесла, принесла.

ІМ

22

[Дякую. Знаєте ще якоїсь?]
Жнися, загоне, жнися, на мене не дивися,
Бо я женчик благенький, ком до мене
другенький.
Я женчик недолугий, ком до мене ще й другий.
Дайте мені Антона зажинати загона,
Дайте мені Івана, буде помоч кохана.
[Про вінок щось співали?] Співали, я знала.
Ой, хазяїне, обжинки, обжинки.
Хоче віночок горілки, горілки.
Не так віночок, як женці, як женці,
Красні дівоньки молодці, молодці.

ПАЛИКОПА [На Паликопа робили?] На Палікопа не
робили, бо грім запалить.
ІЛЛІ На Іллю святкували. Сіна не трогали неяк. На Іллю
не можна купатися. Казали, шо вже вода заллє.
МАКОВІЯ [Що на Маковея святили?] Святили на Маковія жито, бо треба було посіяти вже. З того жита, як їде
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орати і сіяти, треба трошки свяченого вкєнути. Домішати, шоб Бог родив. [Якісь рослинки святили на Маковея?] Святять. [Що беруть святити?] Як на Тройцю.
Беруть от грому лищину. І беруть березу. І йдемо святити. [А клена?] І клена мона. [Мак-видюк святили?]
Видюк, ти знахурі якіїсь. Той видюх сіяли кругом хати,
шоб злоє ниякоє не пудойшло. Свячений мак, як довго дощу нема, то в колодязь сипали. Молитися ходили жінки. Тако дві-три зберуться і йдуть до криночки.
Була в нас криночка, там хрест стояв, бо там батюшка
воду святив. То туди ходили молилися Богу, шоб дощ
ішов, як немає. І тоди ходили, до другої криночки, у
сад. То там тоже батюшка [був], то я пам’ятаю, бо я ходила. Ото там святили воду, шоб дощ ішов. Хрести й
корогви, ікони туди несли і пєвчі співали.

УСІКНОВЕННЯ [Головостеніє – це Спленнє?] Спленнє –
празник престольний. На празник, то вже всього наготовлять багато. Батюшка приїжджає з Верхів, отак
як тепер. А тоді був батюшка у нас у Стобихві. Як та
велика церква була, то був батюшка. І поле було батюшкіне, от і тепер все, кажуть, попове. Попова волока. Попова волока – то Попова каменюха, Попова шестина. І дякове було. [Чи можна було робити на Головосіки?] Ничо не можна було, і головки капусти їсти,
бо свєто велике. І грушок. [А буряка?] За бураки нихто
ничо не казали. [Чого не можна?] Хто його знає? Голови Івана Предтечі. Грушка, як голова, а хвостик – шия.
ВОЗДВИЖЕННЯ То велике
хресвелике свєто. Казали Чесного хрес
ходита. [Робити не можна?] Ничо не робили. [В ліс ходи
ли?] В ліс не моне. Бо свєто. Боялися йти, шоб вуж
на голову не впав. Кажуть, що вони на дереві сидять
слухають отправу. Кончится отправа, і тоді вони вже
йдуть в землю. Лізуть в нору. Андрій, муй чоловік то
бачив. Колись ішов в ліс, а Федора Луянишна біжить
звідти, каже: «Андрію, вертайся, бо вужів – не мона
ниде розминутися». Він пушов і, може, п’ять-шість
побачив, вернувся ні з чим.

Е

СПАСА Спаса – велике свято. Посвятили яблука, грушки.
[Святили трави, зілля якесь?] Святили геть якеї було.
Бо кажуть, шо на Спаса кожне зіллє хоче, шоб його посвятив. Шо вельми зілля, всяке зіллє хоче, шо б його
посвятив. Канупер святили, моркву. Як мала дитинка,
є так, шо сухоти нападають, то кажуть дитинку у моркви купати треба. Варили моркву, добавлєли ше води
холодної і так купали. Канупер вельми до ран добрий,
то його святять. Ото як рана, то приложать листок. Полинь. Хоч і гіркий, але шось його святили. Трошки гулєчков, шоб було в хоромах. І зіллє такоє є, «лапкє» називається. Жовтеньке зверха. Бо як вмре хтось у хати,
то треба тиї лапки свячониї. Свячону воду налити в
стакан і шоб вони були у воді. І стоять вони на столі.
Тиї лапки, вже як ідуть на могилки, обізатільно брати.
А на могилках батюшка бере їх і святить могилу. Тими
бралапками і тею водою. І тепер так. Cвятять. Як шось бра
кує людині, шось в голові не харашо, то ту свячену тою
носить людина. Десь ушиють її у сорочку, чи в блюзблюзку, чи ше куди, і вона помагає. Свячона тоя. «Адамо«Адамове ребро» святять. Тилько я вже не знаю, до чого воно.
Хлопців чарувати, чи дівчат чарувати. [Є таке зілля –
«откаснік». Дехто каже: миколайчики.] То чортополох.
То кажуть лихоє одганяти. [Де тримають потім зілля?]
Десь на шафу покласти чи в коморі, в сінях тримають.
Частенько в торбинках. Як умре людина, то її треба
постелити свячене зілля в труну. […] Як були колись
хатинзахода – поле далеко. То там робили хліва і таку хатин
ку. Ночують там, і в хлива худобу заганєють. Худоби ж
тримали по десіть штук і більше. Бо з теї худоби і жиле.
Ну, і так там дівчина гонела тиї корови і ночовала. І до її
в ліси став ходити хлопіць. Вона й матири призналась,
шо вже хлопець до її ходить. Мати ж поняла те діло.
Якєй же туди хлопець ходить у ліс? Мати взяла уплела
в косу тою – «тернич» у нас називають. І вплела, і він
прийшов ше до її, і не може пудступити. Каже: «Якби
ни тирнич, то б дівчина була б моя». І вже од тих пір не
став ходети. І так її мати одогнала його. То воне бояться. Їх святять на Спаса. І мак святять. Ліщину святили.
Кажуть, її грим не б’є. І березу святили. Як осаниця капусту їсть, то тоже зганєють. [Що готувили на Спаса?]
Посноє. Вже на Сплення, в нас престольний празник
тут, Успеніє Божої Матері, о, то в нас престольний празник, то вже, значить, піст кончився, то вже скоромне
брали. Там м’ясо, все там такоє. Пришов Спас, бери рукавці про запас. [...] Вже, як посвятили зілля, можна в
поле виїжжати. Вже на озиму їдуть, сіють. Казали, старий Ониприй – материн батько, вже посля Спаса сразу
їхав сіяв озимиї.

ПЕРША ПРЕЧИСТА [А коли починали сіяти?] Так як то
в п’ятницю. [Після якого свята?] Мабуть, до Іллі ше не
сіяли. Пречиста – то вже, то вже, навєрно. Цього я вам
вже не докажу.
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ПОКРОВА
переП
ОКРОВА
ОКР
Великее свято. [На Покрову рушники пере
ОВА Велик
кладала мати?] З дочкою перекладала. Ми годували
сироту, то я бачила, як з нею на Покрову рушники
перекладали. Там у сундукові ну, все геть тоє. [Для
чого?] Нічо не казали, я не питала. [Але це як з церкцерк
ви прийшли?] Не казали мені. [Приказки якісь були
до Покрови?] Прийшла Покрова й хоче їсти корова.
[Оберемок давали?] Багато дають, добре.
[Оберемок

с. Котуш
З польового щоденника Г. Бондаренко, записано 1985 р.
в с. Котуш Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Сидорук Єви Яківни, 1923 р. н.,
Сидорук Ганни Кузьмівни, 1927 р. н.
та Калюх Марії Іванівни, 1918 р. н.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ [Переказано словами записувача.] На перший день Різдва корові давали куті і хліба.
Після Рожества дві неділі до Водохреща називали вечори «свічки» (молодеж збиралась на забави).
СТРІТЕННЯ Громницю [свічку] обв’язували льоном або
стяжкою.
СОРОК СВЯТИХ На Сороки пекли сорок пирогів.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщення пекли «бусники» –
палянички, по них такі рисочки. Другий день Благовіщення – Благовісник. Курей, гусей не можна брати. Яєць, на яких курка сидить, теж – каліцтво буде.
Пекли бусні (для дітей) у вигляді пташки або лапки,
чіпляють. Як діти женуть овечки, то давали із собою.
МАСЛЯНА На Масляну ходили до тещі в гості.
ВЕЛИКДЕНЬ Як приходять з паскою з церкви заходять
в хлів до корови – дають понюхати. Ручник, на якому несеш в церкву паску, святили, вішали од грому на
деревах.
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ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Другий день Паски – волочевник. Батьки хрещені приходили до дітей приносили волочене: яйця, хліб. Діти дожидаються. Як засівали поле – кидали [свячене], щоб вороння не клювало,
картоплю в кагати закопували теж – щоб криси не їли.
Кусок паски – як сіять чи засаджує, в огород коло хати
брали. Як корову перший раз запасували, волочене
треба було дати пастухові (яйця, хліб, сало). Корову
зіллям кадили.
СУХА СЕРЕДА Не можна городити плота, бо дощ загородиш. Криниці святили в засуху з попом, з речами із
церкви. Ходили з процесіями по полях (по межах) як
засуха, воду в церкві святили.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Кажуть, що всі вмерлі йдуть
з кладбища до церкви. Ходили на кладбище, брали
яйця, коливо, хліб. Пригрібали яйця чи конфети в
могилу. Батюшка з пєвчими ходив. Тепер роблять на
Проводи.

ПАЛИКОПА Паликіп. Не возять снопів у стойки, не
буде грім палить.
ІЛЛІ Ллє. Не можна кидати сіна в стожки, бо грім спалить.
ПОКРОВА На Покрови всі гади залазять в землю, котрий
останеться після Покрови, кажуть, що пропадуть.

с. Хотешів
Записала Н. Жмуд 22 липня 2004 р.
у с. Хотешів Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
від Пегрус Марії Петрівни, 1932 р. н.
та Сидорук Єви Данилівни, 1930 р. н.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Cпівали перед Паскою большинство
молодиці, а не дівчата. Рано не виходили, бо треба робити. Збиралися на вулиці, тілько сонце сяде. Пісні,
які співали навесні, називали рогулиньки.
Ой вийду я на уйлоньку,
Ой заспіваю рогулоньку.

КОВЕЛЬСЬКИЙ
К
ОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
Козлиничі
с. К
озлини

Е

ЮРІЯ Ходили на поле з хлібом-сіллю, щоб урожай був
хороший. Піп ходив з речами. Корову виганяють свяченою вербою. Як ішли засівать, брали хрестика, свячоне брали. Дітям давали «займанку» – хліб, сало, як
перший раз займали корову. Уроки худобі заговорювали спеціальні люди. Ходили в поле, казали, що третреба щоб на Юрія був колос. Як жабі пересічи залізом
ногу – то на другий день заболить нога у відьми.

Записав О. Васянович 16 червня 2007 р.
у с. Козлиничі Ковельського р-ну Волинської обл.
від Войнович Василини Семенівни, 1923 р. н.,
Ковальчук Галини Микитівни, 1932 р. н.
Ковальчук
та Войновича Івана Михайловича, 1923 р. н.

Ф

ВОЗНЕСІННЯ Нема
ма довго дощу – піп на Знесення ходив
з процесією.

ІВАНА КУПАЛА Ходили
дили купатися, пісень співали. Поле
затикали осикою – щоб кузька не нападала. На ЙваЙвана грай сонце (міняються промінєйки – на заході і на
сході). На Петрівського Йвана їгоди беруть, це, какажуть, добре на живіт. Співали спеціальні ягодні пісні:
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Беру ягодки, мені ручейки болять,
Уже на мене всі люди говорять.
Нехай говорять, як у лісі на вовка.
Бо вже моя привична головка.
Нехай говорять як собаки лають,
Вони моє біле тіло язиками миють.
Гучу, гучу мене мати не чує,
Бо вона мені вечерю готує.
Гучу, гучу, йди, йди моя донейко з бору,
Бо вже тобі вечеройка готова.
Як ішли додому співали:
Оставайтеся всі ягодки в бору,
Бо я вже йду з ягодками додому.

ТРІЙЦЯ Лепеху і клін [святили], беруть прикладають од
наривов. Од відьми аркуш чіпляли в шматочці корові
на роги, серпи тикали [в хліві].
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русалки. В третій день Трійці,
дивлюсь, по житі щось мигнуло, таке малєньке. Бачу
слід такий маленький, як напівпальця руки. Дід сказав,
що то русалка. Треба щасливого чоловіка, щоб побачив
[русалку]. Можна і зараз побачити. [...] Показуються
десь-то в житі, дівчина в білому. Полотна не можна
розстилати, бо п’ятна поробляться, одежі не можна вивішувати в русалки. Страшили матері русавками, щоб
в жито не ходили. Пішла жінка полоти в жито, бачить
сидить дівчина. Вона стала кликать, та й пропала.

АНДРІЯ На Гандрея
Гандрея дівчата гадали. Колотили свічки у
АНДРІЯ
мисці, а там вода. І він є, і вона. Якшо зійдуться, то
візьме її. Свічечку ставили у мисочку і пускали у веве
ликій мисці. Пекли калату. Собаку приводили. Пекли
пампушки
пампушки дівчата. То такеї дівчини, то такеї. ПривоПриво
дять
дять собаку. Яку схватить собака навперід, то та за
заміж швидше вийде. Гадали ще по штахетах: удовець,
молодець, удовець, молодець. А є таке, що обмажуть
штахети. То така пакость.
ВАРВАРИ Сави, Варвари ночі ввірвали. Ніч меншає.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО У році один Юрій, а два Миколи,
то точно. Миколай носить дітям подарунки. Микола
заб’є кола. Це осенню. Як нема морозу довго, то казали: «Як дождемо Миколи, то Микола заб’є кола». Миколая того за Польщі не вспоминали.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять три рази: перед
Різдвом, Писна кутя, то остання перед Водохрещем,
а то ще Багатий вечор перед Новим роком – Щедруха.
Кутю варили з пшениці і ячменю. Товкли у ступі. Заправляли пшеничку молоком і медом, а ячмінну то нє.
Як посно, то смачать олієм, а на Щедруху – шкварками. Хазяїн несе кутю на покуті. Кубло роблять із сіна
на покуті. Частину сіна тримають усі свята на столі.
На покуті ставлять снопик з жита. Але «дідух» не казали на нього. Це там, на Східній Україні так називають. Кличуть Мороза на кутю: «Морозе, Морозенку,
приходь повечеряти». Це так на Першу кутю. На Першу коляду не колядують, а ходять колядувати на Різдво дітки. А як перша зірочка зійде, то треба, шоб сіли
вечеряти – це на Першу кутю. Сім’я сідає.
МАЛАНКИ А на Щедруху йдуть щедрувати. Як не вспіють поколядувати на Різдво, то колядують майже всі
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свята, до Водохреща. Дорослі ходили колядувать з
виставою, зі звіздою колядують малі. Дорослі ходять
колядувати на церкву. З Козою ходять не Щедруху. Що
там співають, кажуть, то вона робить. Посівати ходили тільки хлопчики і чоловіки, дівчаткам не можна.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Писана Коляда – святять
воду у церкві. Батько й мати ходять з хлібом і водою,
світять будинки і хрести пишуть на дверях, вікнах водою. Оце зроблять цю процедуру і вечеряють зразу.
Вода святиться не ввечері, а вдень. Воду на Водохреща
святять коло колодязя. Тріщи, не тріщи, вже минули
Водохрещі.
СТРІТЕННЯ Громниці святять на Стрітення. Святять ці
свічки і, як гримить, то святять ці свічки. Стрітення –
стрічається зима з літом. Як на стрітення свічки дуже
тріщать у церкві, то буде громне літо. Як на Стрітення нап’ється півень водиці, то на Юрія напасеться віл
травиці.
ЯВДОХИ На Явдоху розсаду сіють.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих як мороз, то не буде
морозу. Пекли сорочу лапу – більша як долоня.

ЮРІЯ На Юрія у поле йшли. Треба шоб до Юр’я було
сіно і в дурня, бо ще паши нема. На житі качалися, ходили росу збирати – знаходити. Була така жінка, шо
роздяглася і голим тілом збирала росу, якось там кака
чалася, то вже буде здорова. На Довгого Івана сіють
огірки, а на Юрія диньки садять. Диньки – гарбузи.
Я Тр
ТРІЙЦЯ
Трійця
ійця – Зелені святки. У суботу перед ЗелениЗелени
привеми святками лепеху, зелень приносять, березу приве
зуть. Натичуть за бальки. Двора обсиплють пахучою
лепехою і в хаті покидають лепеху. Клен і липу не
двоставлять, тільки березу. Коло дороги ставляють у дво
рі. Після Трійці трохи прив’яне і приймають.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Яка погода на Благовіщення, то така і
на Паску. Благовіщення – великий празник, як і Паска. Як бджола до Благовіщення вилетить, то вгадують
погоду, то буде ще холодно після Благовіщення. Бусел
має до Благовіщення яйце знести.

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Четвер після Паски – Навський Великдень. Обливалися водою. Хлопці дівчат
обливали. Навський Великдень – то Великдень мерших. Нічого у цей день не роблять. Колись прибирали
могелки у цей день, а тепер прибирають до Паски. На
Проводи хреста убирають рушником і колись убирали. Тепер і віночка повісить, шоб було видко фотографію. Проводи полагається в понеділок, але у нас зараз
у неділю. Священики перенесли на неділю: ідуть на
могелки, правлять, читають граматки умерших. Це за
України помінялося. На могилках колись сідали обідати, шо брали з доми, то з’їдять. Родичі збиралися,
обідали. Це робили біля своїх могил. Як хто то кладе
їсти на могили: паску, крашанки, можуть і горілку поставити. Колись то горілку не ставили.

Р
УСАЛЬ
УС
НИЙ ТИЖДЕ
НЬ Тиж
Т
иж
РУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ
Тиждень
після Трійці РусальАЛЬН
АЛЬ
ТИЖДЕН
одним називають. Русалки ходять. Не треба вельми од
лучатися од доми, у посів іти, бо русалки ходять по
житі. Русалкою стає вмерша людина, молода. У нас
уже така русалка не страшна, вона добре не бігає.
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ов Вербич, то й кожуха позич.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов
На Вербну б’ють один одного свяченою вербичкою і
приказують: «Верба б’є, не я б’ю. будь здоров, як вода,
а рости, як верба». Це таке поздоровлення. Кажеш і
цопаєш вербою. Як перший раз вигонять худобу у
поле, то беруть свячену вербу, б’ють нею. Вербу ставставлять і у коморі, і у кутку під іконами, і біля входу у
хлів. Постоїть, а як висохне, то спалюють у плиті.

трать приходять додому з вогнем
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На страть
і випалюють хрестики на бальках, а заре, то на стелі.
Так три хрести випалювали.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску
аску беруть у церкву святити усе:
пасоч
м’ясо печене, ковбаску, сало дехто пече, яїчка, пасочку, масло, сир, сіль. Ножика не беруть. Свічку став
ставляють. Яєчко єдне обов’язково оббирають, шоб кожкож
ному попробувати свяченого. А далі їдять уже все.
Колись воском писали писанки, а заре то нє. Колись у
нас то були писанки простенькі, не такі як у Карпатах
пишуть. Крашанки красили у цибулинні. А як були
діти малиї, то брали більш кольорів: то сіренєве, то
червоне, то жовте. Бо ж діти цікавляться. Як з церкви
прийдуть, то починають їсти з яїчка. З того обираного
яїчка поріжуть на кусочки і те, шо святилося їдять у
перший день. А далі то все.
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Як діти малиї, то несуть
волочебного. Це батьки хрещені несуть: несуть каждому по яїчку, а тепер то подарки носять. Тепер беруть
по одній, а буває шо й по п’ять пар хрещених. Колись
брали тільки одну пару.
СУХА СЕРЕДА Городити неможна на Суху середу. Як
той і той погородив, то нема дощу, то було так, шо
жінки збиралися і розгороджували огорожу. Колки
виривали.

П
ЕТРА
ЕТР
АІП
АВЛА Жнива починали після Петра. Дехто
ПЕТРА
ПАВЛА
на самого Петра зажинає: дві жменьки кладе хрестом.
на
«Я вже зажєла», – каже. А далі могли чекати, поки по
поспіє. Помолиться, перехреститься і зажне, шоб жнива
легко йшли, шоб Бог їм помагав жєти жита. Як об
обжалися, то «бороду» ставили. Вінка вбирали. Там під
низом поклює, посіє, поливає. Колись у нас крепко
соблюдали обжинки. Бороду з’яже, вбирає квітами.
На Петра піти по ягоди, то вилазять вужі. Вилазить
самий главний.
ІЛЛІ Минула Ілля, то вже не лежи, як свиня. Після Іллі
не купалися. Як нажне Ганна, то Ілля спалить.
СПАСА До Спаса яблук не їли – гріх. Бо Єва їла яблуко
у Раю і согрішила скусила Адама. І тепер усім треба
ждати поки яблука посвятять на Спаса. Гріх. Але який
там гріх яблуко їсти. Є такі яблука, шо пройдуть і ще
їх не мона їсти. Тим, у кого діти повмирали, не можна
яблук їсти, бо дитина не попробує яблук на тому світі.
Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.
ВОЗДВИЖЕННЯ То на Чесний Хрест, то не можна у ліс
іти, бо гадюки, вужі саме ховаються усі. Повилазять
усі наверх.
ПОКРОВА Як на Покрову з теплого боку вітьор, то буде
тепла зима. Який буде день на Покрову, то така буде
і зима. Як буде вітьор з теплого краю, то буде тепла і
зима. Покрова покриє або листом, або снігом. Є такі
люди, шо на Проводному тижні нічого не садять, але
чого це так, я не знаю. Це одиниці такі. Це мерлих
тиждень, то не вродить нічого, того і не садили.
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с. Забужжя
Записав О. Васянович 13 червня 2007 р.
у с. Забужжя Любомльського р-ну Волинської обл.
від Гнатюк Пелагеї Матвіївни, 1932 р. н.
та Панасик Ольги Антонівни, 1941 р. н.
ВАРВАРИ Сави, Варвари ночі вірвали, дні наточили.
День трошки більшається.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Теперека діти ждуть Миколу, бо
під подушку принесе гостинця. Колись хто там ті цукерки бачив. Хіба колись то те діти бачили, шо тепер
бачать. Казали, шо як будеш неслухняний, то тобі гостинця не дадуть. Колись підем у гості – грудку цукру
узяв у кишеню – то не видь який гостинець.

Якщо бджола вилізе до Благовіщення, до ще одседить
стілько. Кажуть, шо до Благовіщення не можна у землі
робить. Але розсаду можна садить і пірід Благовіщенням. Вона морозу не боїться.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святять і кладуть за образок, корови нею запасають. Як вигонєть пасти корови, то вербою проганяють. У Вербну неділю б’ють одне одного і
кажуть: «Верба б’є, не я б’ю, за тиждень – Великдень».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чистий четвер тоже ідуть додому
з вогнем, випалять хрестики на бальках і на дверях.
Спочатку ідуть до худоби, як хто має, і заходять у хату.
Є такі люди, шо денникують од Страсті до Паски.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску святить несуть сало, м’ясá, яйця,
паску, ковбаску, масло, сіль, хрін. Писанки писали воском і так красять на крашанки. Яйця вбирані і з лушпайками святять. Миться тим яйцьом, як з церкви
прийти. Потім їдять яйце найуперед. Дівчата веснянки
співають перед Паскою, у піст. Тоді виходять надвір,
виспівують веснянки, хлопці собі грають. На Паску
колись діти за волочобним ходили. А тепер ніхто не
хоче ходить. Колись тих яєць мало де було, така біднота
була кругом. Ранок, встають діти, ідуть до хрещеного
чобним.
бним. Дають дві крашанки. Прийшов у хату
за волочо
волочо
волочебі каже: «Христо воскрес! Я прийшов до вас за волочеб
ним». А тепер до треба, шоб хрещений ще ніс.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять один раз, на Коляди. Перед Різдвом – Багата вечеря. Кутю варять з ячменю, заправляють олійом, медом, як хто мав, маком.
На покуті сіно кладуть, юшку ставлять, колядника
печуть. Кутю ставлять на покуті. Перед Водохрещам
Мороза на кутю гукають: «Діду Морозе, ідо до нас вечерять». Якшо на кутю багато зір, то буде грибів багато в лісі. Це так на першую. Колядують і на ту Коляду,
і на там тую, і на Новий рік, від Різдва до Водохрещ.
Колядникам колись, як мало грошей було, то давали
копєйкі, пирога, хто шо дасть.

ВЕЛИКДЕНЬ
НАВСЬКИЙ В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Четвер після Паски називаприбиється Тамтих Великдень. Йдуть на могелки, приби
рать могили, з барвінку віночки плели і вчепляли на
хрести, на хрести вішали.

Ф

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрують
друють на Новий рік, колись
як були совєтські, то ходили на той рік, а тепер, то на
наш ходять. Тепер мало ходять, в основному дітвора,
школяри, церковники колядують на церкву за гроші.
Посівають тоже на Коляду. Колись ходили великі, щедрували, колядували із звіздою.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
ЧІР Другу кутю
кутю варять перед
Водохрещам, називається «Писана кутя», бо пишуть
хрестики, бо Йордань. Батюшка ходить по хатах, хати
кропить.

ІМ
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ВОДОХРЕЩА Вод
коВодуу допіру святять коло церкви, а ко
лись то на річці святили. Тріщи, не тріщи – пройшли
Водохрещи. Як вода святиться, то мороз кріпиться.
СТРІТЕННЯ Стрітення
рітення – Громниці. Кажуть, шо зима з
літом стрічається. Воду святять, йдуть з свічками до
церкви, додому несуть вогонь. Як тріщеть свічки у
церкві мосно, то буде громове літо. Якшо помірно так,
громто таке і літо буде. У цей день свічки святять – гром
ничні. Як грім гримить, то її на столі поставити дай
нехай горить. Такі свічку прикрашають квітками, хто
барвинком, хто яким парабусом, і льоном. Льон, як
зуби болять, то палять рожу. Як хто грому боїться, то
підсмалюють волосся на голові на Громниці свічкою.
Як на Стрітення півень водиці нап’ється, то до Юрія
бик травиці наїсться.

ЯВДОХИ Од Явдохи тепло пошло.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то сорок
морозів прибавить.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення землі не ворушили – хай отдихає. Яка погода на Благовіщення, така і
на Паску. Якшо після Благовіщення жаби зарейкали,
то посля Благовіщення ще посилить стілько. А якшо
вже після Благовіщення зарейкали, то вже буде тепло.

СУХА
С
УХА СЕРЕДА На Суху середу не можна городити, шоб
загородощ йшов, бо як загородиш… Колись, як хто загоро
дить, то такі дівчєта, хлопці йдуть повивертають те
жердя, бо кажуть, шо це вже дощу не буде.
жердя,
ЮРІЯ З паскою, шо у церкві святять на Юрія, обходять
усі поля і кладуть у житі. На Юрія колись на жито ходили, але то вже не за меї паметі. Ходили з батюшкою,
з обходом. На Юрія обходив батюшка поля для врожаю, окроплював. На Юрія повинно бути сіно лядо
дурня. У році єден Юрій, а Микол – два.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО У году єден Юрій, а Микол два:
перед Різдвом і весняний. До Миколи не сій гречки і
не стрижи овечки.
ТРІЙЦЯ Трійця – Зелені свíтки. Прикрашали усе лепехою, маєм, ставляли май надворі, березє отако три
(біля воріт), коло хати три берізки, коло хліва три берізки. В хаті лепеху стелемо на підлогу, по дворі. Осики не ставили.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ За тиждень росавки проводять.
Ставляють росавкам їсти на стіл усе, що маєте: сала,
яйце, хліба. Кожен вечір свіже треба ставити. У понеділок після обіда збираються росавки випровожать.
Сядають, горілку поставляють, випивають. Це надворі. Вінки роблєть з берези, дуба і вчеплять худобі. Йде
худоба з вінками додому у неділю в обід. Платять тому
пастухові – хто горілку, а хто гроші. Пастух плете вінки.
Це на роги вчепить, а як рогів нема, то на шию вчепить.
ІВАНА КУПАЛА Молодьож на Івана Купала їде на возеро, там вінки плетуть, кидають на воду, вогонь кладуть. Папороть цвіте на Івана Купала. Колись як коні
пасли чи може де ходили, то може і бачили папороть.
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ПЕТРА І ПАВЛА Жнива більшинство після Петра починали. Петро – літній празник. Але кажуть: «По Петрі
і по теплі». Як обіжнуться, то віночка зв’яжуть, його
тримають аж поки ідуть сіять, облущать і вже засівають. Вінка святять на Спаса, вбирають цвітами, беруть яблука і святять. Як зозуля закує, то мусиш гроші
мати цілий рік, як почуєш і гроші у кармані. Кує вона
до Петра. Часом за дві неділі перестає, а часом довше.
Якшо довше кує, то буде осінь тепла. На Петра мона
купатися, а після Петра уже ні.
ІЛЛІ На Ілью вже купатися неможна. Шось Іллє наллє.
Як піде дощ на Ллю, то буде довго іти.
СПАСА До Спаса не їли яблук ті, у кого діти повмирали, бо там будь-то йому яблока не дадуть. Скажуть:
«Мати з’їла твоє яблуко». Прийшло Спаса – бери рукавиці до паса. Вже зимно буде.
ВОЗДВИЖЕННЯ На Чесного Хреста правлять у церкві.
У ліс не мона іти, бо вужі на дерево лізуть. Люди ходять, але не так бардзо. Є, дехто ходить, а дехто ні.

с. Підлісся

ВЕЛИКДЕНЬ Писанки пишуть і зараз. Молодиї люди пишуть. А я то не пишу. Тіко так у красці наварю. Краску
на базарі беремо, або у цибулинні. На Паску у церкві святили ковбасу, м’ясо, сир, масло, яйця, хто вбирає, а хто
не вбирає. Булку такую печуть – паска на неї кажуть. На
Великдень як прийдуть із церкви, то кажуть: «Христос
воскрес!» Найперше яєчко з’їдять. Кожному по яїчку.
Навбитки грати – гуматися. Розіб’є, то і з’їсть. Колись
діти ходили по волочене, а тепер не ходять – забогатіли.
Прийдуть, то дадуть одне яєчко, як є дуже, то два.
СУХА СЕРЕДА Всьо можна робити, а городить не можна. Як тіко в Середу загородити, то не буде дощу. Такоє повір’я є. Не розбирали забора, только на його
сердитиє люде. Казали, шоб він сам розібрав. Ця Середа після Паски, та що Переполовенна.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Четвер після Великодня –
Мертвих Великдень. У цей день ідуть на могелки – момо
гили чистять. Нічого немона робить.
ЮРІЯ У році
році один Юрій. На Юрія працювати негоже.
Колись ходили на жита.

Е

ПОКРОВА Як прийшла Покрова, то і зима готова. На
Покрову дивилися звідкіль вітер, як зціль, то так цілу
зиму буде.

вербою. Кажуть: «Не я б’ю, верба б’є, за тиждьонь –
Великдьонь, яічка красити, малим пітьом дарити».

ТРІЙЦЯ
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я Трійця
Трійця – Зелені святки. Колись обично ламали
там кльона, берізку. Лепеху кидали. Діти-подльотки
підуть наламають лепехи, бо вона ж на воді росте. Це
три дні так замаяно. Русальний тиждень після Трійці.
Русалкам їсти не давали. Колись на Трійцю вбирали хуху
добу у вінки, гроші платять тому пастухові за того вінка.

Ф

Записав О. Васянович 14 червня 2007 р.
у с. Підлісся Любомльського р-ну Волинської обл.
від Духніцької Віри Павлівни, 1929 р.н.
та Духніцького Павла Омеляновича, 1925 р. н.

МИКОЛИ
МИК
ИКОЛИ
ОЛИ ВЕСНЯНОГО
ВЕСНЯНОГ
ОГО
О До Миколи
Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки, бо бувають приморозки.
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МИКОЛИ ЗИМОВОГО Як малії
лії діти, то на Миколи під
подушку покладуть подарки, а кажуть, шо святий
Миколай приніс. Я, як ходив у школу за Польщі, то
давали подарки од святого Миколая. А тоді ото переперейшло, шо на Новий рік давав подарки Дід Мороз. То
вже за радянської влади. Релігія тоді переслідувалася.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
Ку тю варять два рази: на КоКоляду і на Водохреще. Поляки так само два рази варять.
Кутю варили з ячменю, обтовкали в ступі, лущили та
і робили такую кутю. Її маком солодили, медом або
цукром. Мороза не гукали.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядують
лядують на Першу Коляду три дні.
Раньше щедрували, а заре то ні – забувають да і стида
стидаються люди. Щедрують у вечор на Коляду і на Новий рік.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Перед
ед Водохрещом «Ба
ед
«Багатий вечор» називається, то тоді кутю варять.
ВОДОХРЕЩА Воду святили коло церкви, приносять у
бітонах. Або як яке озеро, то на озері. Тріщи, не тріщи,
а минули Водохрещі. Але так не буває.
СТРІТЕННЯ Стрітення – Громниці. Громниця – зими
половиця. В цей день святять свічки, прикрашають їх
квітами, зілльом усяким, нитками. Свічка називається
«громниця». Як нап’ється на Стрітення півень водиці,
то на Юрія наїсться віл травиці. Як на Громниці свічки
дуже тріщать, то громке літо буде, буде гриміти.
БЛАГОВІЩЕННЯ Як бджола до Благовіщення вилетить.
То потом холод стане і вона має після Благовіщення
ще одсидіти. Буде негода.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербниця – Вербний тиждень перед
Великодньом. Вербу святять, приходять додому і б’ють

ІВАНА
ІВАНА КУПАЛА
К УПАЛА Папороть цвіте на Івана Святого Купала. Говорили, шо дивитися ходили. От бачать цвіте,
пала.
Діва то були робачки такиї, шо фосфором світять. Дів
чата
чата вінки там кидали на воду. Таке ото було колись,
а тепер то вже всьо.
СПАСА На Спаса яблока святять, вінки. Колись і мак, і квіти несуть. Яблука і другі фрукти не можна употреблять
до Спаса. Не можна їсти тим, у кого діти повмирали. Як
буде мати їсти, то «там» йому не дадуть їсти. Од Спаса
бери рукавиці до паса. Начинається на осінь клонить.
ВОЗДВИЖЕННЯ На Чесного вужі ховаються уже в
землю.
ПОКРОВА Святая Покрова – Матір Божая. Уже покриває усіх. Колись козаки були, то вона покривала їх. Покровительниця така. Як на Покрову, то така і зима буде.

с. Столинські Смоляри
Записала А. Дмитренко 3 липня 2008 р.
в с. Столинські Смоляри
Любомльського р-ну Волинської обл.
від Васенько Любові Несторівни, 1965 р. н.
та Савчук Марії Яківни, 1930 р. н.
ВВЕДЕННЯ [Пригони це що?] Те дають батьки як нєвєста піде замуж: корови, свинку... Все, шоб воно велося.
[Дають в те хазяйство]. Дають, де вона пушла в невісти,
дають їй так, як то помагають хадзяйством своїм. То
«пригони» називається! На Введення дають тобі того
пригона, шоб велася худоба, бо то такий день, мисне
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для того, шоб велося все в хадзяйстві. От-то може не
повестися, як то кажуть, на те Відиннє прийде жінка
шось позичить і позичиш. То вже найгірше не давати
нікому. До нас одного року хлопець молодий прийшов,
по-сусідськи приніс нам рибу, живу рибу просто. Каже,
наловив стільки риби, нате вам риби. То справді так, чи
од того, чи не од того так велося, – все так ішло, просто
аж до рук саме пливло. І поїдеш і те заробиш, і тут заробиш, і тут. А як прийде жінка позичить, то було так:
і гроші погубєли і долари. Їздили в Польщу по п’ятсот
доларув губили: в аварію попали. [То треба один до одного іти і шось нести на Введення?] Ну так. Якщо хочеш добра одне другому, то так хай.
АНДРІЯ На Андрія більшість ворожать і на Івана Купала. Ну, зара знаєте як вони тайно. [А як Ви молодою
були?] Обнімали штахети. Скіки обняв. Якшо парне
число, то в тому році заміж вийдеш, якшо не парне –
не вийдеш. То чобота кинув, сапожка. Вийшов – кинув ззаді і куда він впаде носком, значить, в тому направленні буде твій чоловік.

волох. [Седун – той низький, а волох – той, що плететься?] Так! [Шо з них готували?] Пиріжки! [А в пиріжки ягоди додавали сухі?] Додавали. [То розминали
цей, волох, і додавали сухі чи вже розпарені ягоди?]
Сухі. Ніхто їх не розтирав. [Так сипали?] Так. [А з самих ягод не робили пирогів?] Попарять, вертином потовчуть і заліплюють пироги. [Мак додавали?] Додавали. [А робили тут пироги з тертим буряком?] Тоже
буряки і ягоди сипали. Cахарні буряки. […] [Мороза
кликали?] Мороза кликали! «Морозе-Морозе, ходи до
нас вечеряти, до хати ходи, тіки на поле не йди! Щоб
не морозив поле». [Хто так казав: батько чи мати?]
Батько. Вот так сядають вечеряти і навпіль кидають
хутко вгору, три рази!
КОЛЯДУВАННЯ [Колядувати коли починають?] Йдуть
ше перед Колядою. От в коляди, то цілий день. Після
обіда особєнно, в чотирьох годин вже і дівчата, і хлопввечеці. [Тобто ще до вечері?] До вечері. А вже тоді ввече
рі, як помиємся, то вже нема никого. Молодь ходила.
Тепер так гарно співали, і дітки хлопчики, і з чужих
сіл дітки приходили. [На другий день ходять?] Так.
можА вже діти то вже ходять до Водохреща. [Щодня мож
на ходити?] Можна. Щодня ходять. [Пам’ятаєте таких
колядок, яких зараз не співають? Що в селі співали,
може хлопцю або дівчині?] Нє, в нас нє.

Е

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Миколи ми празнуєм, бо то Микола. От мій чоловік Микола. То два Миколи – весняний і осінній, багатий і бідний, кажуть. [Дітям шось
кладете?] Обізатєльно миколайчика, всією сім’єю
ждуть. [То зараз. А раніше?] То раніше шо ж там могмогли положити?
ложити? Може де якого мати пирога спекла,
коли й положила. Зара то: подарунки всякі, ігрушкі,
а колись шо було – з хустки мати куклу зробить, в кокошик положить і люляєш її.

НОВИЙ РІК ((ВАСИЛЯ)
[Перед Новим роком друга була
ВАСИЛЯ) [Пер
кутя?] Так. [Варили кутю так само?] А як же! [Але вже
пестрави були скоромні?] Скоромні. [Другу кутю, що пе
ред Новим роком як називають?] Кутя! [Просто кутя?]
Кутя! [А перед Водохрещем?] Кутя постна! [Не казали
Голодна?] Не знаю. [Писана, мабуть, казали?] Писана,
бо писали хрести. [То два чи три рази кутю варили?]
Два. [На Новий рік якась обрядова страва була?] Нє!
[А в вас не кажуть 14 числа то когути?] Казали, чула!
[Ходили під вікнами когутами?] Ходили когутами.
[Ходили
[А перебиранці ходили колись?] Хто? [Ну, Коза, може.
Чи Цапа водили, чи Ведмедя?] То збиралися чоловіки.
Козу зроблять такую, носять. Вийдуть до хати, співають, скачуть, як та коза. Один співає, скаче, другий кобаску ухопить. Так було. [Але збитків не робили?] Нє!
[Дехто каже, піч могли розколупати!] Нє!

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Вечеря
еря перед Різдвом, шосшостого. Як у Вас на неї кажуть?] Багатий вечор. [Не
кажуть Коляда?] Коляда. От сьодні Коляда, печем
пироги, буде Багатий вечор. [То вже цілий день Коля
Коляда, а на вечір буде Багатий вечір?] Вже будуть вечевечерю викладати. [Що готуєте?] Завжди кутю. [З чого?]
Мак сипемо і цукор, і горіхи сушени товчемо туда.
І отак діти сами люблять всі. [А кутю з чого готуєте?
З пшениці чи ячменю?] Колись з пшениці більшість.
[З пшениці?] Канєшно. Маком, медом заправляли. Горіхами. [Ви в чому варите кутю?] В чигунчику. Вона
тико закипить зара, накриєм такею кришечкою, і вона
так сибі тико кипне, вистав, і вона дойде зразу сибі.
Вона ни пригорить. Буде така доб
знімаєте, дісра. [Як знім
ра.
добра.
таєте кутю, то вершечка знімаєте?] Нє. [І мати Ваша
не знімала? Курям не носила?] Нє. [Добре. Ви звари
зварили кутю, перекидаєте в миску і змішуєте?] Ну так, в
мисці. [І ставите вже на стіл?] На стіл. [Шо ще готуєте
обов’язково?] Вже всякі страви. [А сухофрукти на Багатий вечір?] Кампот хіба звариш з сухофруктів. [Не
кажуть, що то грушки варите?] Нє. Грушки нє. Тико
вот кампот з сушки, кажуть. [Як на стіл подаєте? Все
зразу ставите чи по одній страві носите?] Нє, все зразу. Шо є, поставили. На перше кутю. Стали помолилися, перехрестилися. Всі пробують кутю, благословлять дождати другого року, Багатого вечора і вже тоді
їдять. Все їдять, хто шо. Але кутя обов’язково. [Які ще
страви Ви готуєте на цей вечір?] Ой, знаєте так вмисне шоб сказати… От, наприклад, я можу зовсім ничо
не їсти. Куті поїла і всьо. А діти, то як шо є, шо поготується. [Дванадцять страв – немає такого?] Нє-нє. Хто
ж їх з’їсть, як двох-трох людей сядемо? [...] [З риби що
готували?] Нажарили риби, капусти зтушили. Посне
все таке. Гриби. [А квасоля чи як у вас кажуть?] Седун,

ІМ
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ВОДОХРЕЩА [На Водохреще хрести пишете, як прийдете з церкви?] Да. [Де?] На дверях. Біля хлівів. Всюди пишемо.
СТРІТЕННЯ [На Стрітення в вас як кажуть?] Громниці.
[Кажуть: «Як півень води нап’ється, то віл напасеться»?] А то така приказка є! «Як на Громниці нап’ється
півень водиці, то бик на Юри наїсться травиці». [Свічку святили на Громниці?] Аякже, святили! [Як свічку називають?] Громнична свічка! [Свічку купуєте в
церкві?] Так. [І вже в церкві їх обмотують?] Обмотують барвінком і лєнточкою. [Колись?] Колись з дому
несли. З воску несли. І вдома вберемо і йдемо тоді.
[Льон не прив’язували?] Прив’язували льон. Ще є в
мене з льону. [Льон для чого використовували потім?]
Я не відаю. [Не казали, що підкурювати, коли рожа?]
Рожу як палять, як зуби болєть, то щось палєлі. Питались чи льонів нема. І от так брали свічку в платочок. [Казали мені, що громничною свічкою навхрест
підпалювали волосся.] А то так казалі, но я такого те
подпалювала. [Людина ]не буде грому боятися. [Громничну свічку треба палити, коли грім гримить?] Казали. Казали, шо треба виносити хлібну лопату.
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ОБРЕТІННЯ От на Обертення – свято таке, як пташки
вертаються з вирію, кажуть, шо не можна тоже нічого
робити такого, бо може погано шось зробиться. В хліві, кажуть, в однеї жинки, щось там робила, теля голову завернуло на другий бік і мусили дорізувати. А чи
від того чи не від того, але прикмета була така.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих печуться [булочки] в
нас. Такії довгенькі. І печуть їх на бляхах, посля тего
помастить олією. Ще гроші туда замотають, хто здибить, той щасливий. Колись так, тепер то вже так не
роблять.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Вербу у вас святять?] Святять. [Як
приходять додому, б’ють вербою?] Б’ють. [І що кажуть?] «Верба б’є, не я б’ю, за тиждень Великдень».
[Не казали, що тією вербою треба виганяти корову
перший раз?] Ага, виганяти корову на пашу. Корову
постукати тоже. [І де потім ту вербичку?] Вербу принесемо, в хліві залишаємо. [І так вона там вже лежить?] Та, коли, як не зрубити верби, то і корова по
лісах скаче. Корова не буде губити, як верби не згубиш. [Тобто верба має бути в тому хліві і корова буде
приходити в хлів? А, ну, аякже. [Шо казали, коли били
худобу?] Не знаю. Через рік ви святили нову вербу, то
як приносити до хати, то куди стару дівали?] На поле
втикали.

СУХА СЕРЕДА [Казали, то після Пасхи Суха середа?]
Чьо не казали? Про Суху середу всі знають. [Можна
городитися того дня?] Не можна. То і неділі не можна
городися до Сухеї середи. А там далі знову можна. Як
не було дощу довго, що колись робили?] Так ходилі топилі. Воза з двору возьме завезе в рів або в яму, затопить. У колодязь шось укине і то так, ходилі. [Святий
мак сипали?] Сіяли. У колодязь сіяли. [Хто сипав?] Дівчатка. Старі ще баби такії вот ходили. То сіяли в колодязь. На тих хоч колодязів, дев’ять чи кіко всипали.
[Не казали, що як не було довго дощу, жінки виносили
рушника великого і заносили на хрест, що біля села?]
Не чула. На хрест носять то люди. [На хрест чіпляють?
Рушника. Не кажуть, то чіпляють на здоров’я?] Хрест
в нас, то за здоров’я стоїть. За здоров’я там і молються.
А як за упокой, то вішають за упокой та й йдуть. […]
Ми поставили давно вже. Моя мати жила тут, свекруха та й усі ми – дерев’яний був хрест колісь. А як то
зрірізалі, то нам зрізалі. [Після війни, мабуть?] Так, зрі
залі. Ми на тому місці, воно посвячене, батюшка був.
Ми обід робилі за здоров’я. І на тому місці ми вже
хресвзяли пам’ятник зробилі, поставили. [Багато хрес
тів до війни стояло за Польщі?] Багато. Над дорогою
багато. І скрізь булі хрести. [То це хрести за здоров’я
поставставили?] За здоров’я. А хто на війні погиб, то постав
лять над дорогою всякі хрести і надпись. [Шо писали
там?] Писали, як погиб на війні чи де там. [То не на
могилках ставили, а над дорогою?] За селом, може денебудь. [Був такий період, коли жодного хреста в селі
не було?] Було, бо порізалі. А тоді знов сталі ставити.
В п’ятдесятих роках вже сталі люди ставити. Вже не
боронили. [А ті, шо не давали хреста ставити, вони
вже й погинули всі]. Вже повмиралі.

Ф

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Четвер,
твер, то теє Страсний. [Не казали,
що то в той четвер треба діжку для хліба мити?] Не
знаю того. Страстя знаю. Ідем до церкви, свічки ненесемо і світимо. Додому принесемо і вдома запалюємо
по лампадках, на бальках. [По одненькому хресту вивикурюють?] Да.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ [У вас
ас писанки малювали воском?] МаМалювали. [А зараз малюють?] Ні, ніхто не малює. [А ви
ще як були молодою, то малювали?] Малювала. [Як?]
Во віск розтоплєю, є малєрка така, то може зробить.
Возьмеш яйце і малюєш, як хочеться, яким хоч узором
малюєш. І варили. Той віск облазить, а писанка вставстається. А тепер, певно, й малєрки нема ні в кого. [На
ті яйця казали писанки?] Писанка, а тиї то крашанки,
крашанки. [Клали ту писанку в миску з водою, щоб
вмиватися?] Вмиватися, яйцом вмиватися. [Яйцем
обкочували обличчя, так?] Ага. [То на здоров’я чи на
додокрасу?] На красу. [...] [Не казали, що треба бігом додо
му прийти з церкви, то спішили один поперед одного,
хто швидше?] Було таке, спішили. [Не знаєте чого?] Не
знаю. [Не казали, що хто перший прийде додому, того
дочка першою вийде заміж?] Може, й казали, то я вже
забулася. А попереду летіли так, бувало з Забужжя,
бо в них в селі не було церкви. Вони поперед другого
спєшілі додому. Було таке. […] В піст, перед Паскою,
Царівну співалі, ходилі. [Можете пригадати Царівну?]
Я, думаєте, пригадаю? Царівну збираються такії во вже
пудльотки, такії дівчата. Пуд стодолу любу зайдут, пуд
хату нє. Пуд стодолу стоять, і тоді вже вони співають.
Ой, хіба я згадаю? Яка дівчина має замож іти, то будуть якогось хлопця споминати. Ой, ото позабувалась,
Господи-Боже! Не згадаю на світі. [То один день тільки
співали Царівну?] Царівну?! Цілий піст співають! [І аж
до Великодня?] До Великодня співають Царівни. Ой,
то-то голосно чути, як збереться їх десять дивчит, пітнандцять. Хлопці, дівчета, то співалі попуд стодолами
Царівну. Тико чекайте но, хоть їдну б пісню згадала, на
світі не згадаю. От не згадаю!

ТРІЙЦЯ,
ЗЕЛЕНІ
Т
РІЙЦЯ,
РІЙЦ
Е ЛЕ СВЯТА [На Трійцю ставлять клен у
Я, З
вас?] Так, ставлять клен. Он ше в внас липеха висить,
вас?]
он не зняла, бирези ставили. [Берези де ставлять?]
он
А от берези посеред двору ставлять, так в куточку
ставлять, шоб вони… тіпа русалки гойдалися на них,
на тих липехах, на тих бирезах. І клени за образками
висять. І от цілий тиждень вони всі стоять, і тиї липехі там висять, і клени, шоб гойдалися русалки. [То
беруть лепеху, і клен, і берізку?] І берізку. Грабину ше.
Горобину. Хто ше там візьме тако де, де в кого там
знайде, то тре їхати в ліс все шукати. [Pаніше, більше
рослин ставили?] Більше. Нє, я б зара сказала в нас
знов повертається так, як і колись було. Повертається
знов те саме, молоді сім’ї знов те саме беруть і ставлять: і клени, і берези, все, все те саме. Колись, може,
вже так років, може, п’ять-шість назад, то так ше не
було. А тепер знову те саме. І вірують так само більшість, і всі до Бога та як то звертаються, більшість,
і молоди, і всі. [А як у вас кажуть на Трійцю?] Зелені
Свята. [І так завжди казали?] Завжди. [А в сусідніх селах? Яке тут наступне село?] Забужжя. [То так само
кажуть Зелені Свята?] Так само. [Вся оця прибузька
зона – Зелені Свята?] Так, Зелені Свята. […] [Як Зелені
свята, то Ви нічого не робите три дні? А потім?] А потім робім. В понеділок ми вже до обіду. Мона там шо,
полємо чи що – до обіду, а там вже з двох часов ми
не робимо. [Приходите додому, чи якось збираєтесь
купками?] Так. Купками. [І молитеся?] За Царство Небесне, за душі. Споминати свої душі. [При запаленій
свічці?] При запалені свічці. А вже як помолім, вже
тушимо свічку, бо вже помоліліся за тиї душі. І вже
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каже, шо тра постити. [Але Ви ше в понеділок, поки
русалок проводите, то не постите?] Нє. [...] [Від кого
ви чули, що русалки гойдаються на зелені?] От своїх
бабусь, от, от матері так само. Всі і їсти ставляємо завжди на нічку, поставляємо на столі, готуємо там, ну
шось, шо є там, то пиріг, то там який кусочок сала, то
який салат ставимо шо поїли, там поставили, ложки
ложимо і самі ідем спати. [Коли, коли то ви ставите?]
На перший день Зелених Свят. [Тобто в неділю.] І так
і в понеділок після обіду, за тиждень всі виражають,
в нас до обіда працюють, після обіда всі віддихають і
всі виражають, хто там, хто вино п’є ше там, ну та як
то, хто має покійників, то виражають всі русалок. [Не
було такого, щоб виходили за село чи на могілки ходили?] Було колись отам за село, ду жита духодили стариї жінки і там і співали навіть, таких пісень колишніх. Жінки сиділи. [Не пам’ятаєте яких пісень?] Я не
пам’ятаю. [А ви звідки самі родом?] Село Вербівка. [Ви
народилися в Вербівці?] В Вербівці. [І з якого року ви
[19]82-го. [То ви вже це пам’ятаєте?]
тут живете?] З [19]82
Так. То я пам’ятаю. Вони всі ходили, так збираються,
як то, ну, кожний свою компанію мав, і так виходили
витуда, то до ріва, то до жита. Садали так на природі і ви
рожали тих русалок. [Несли з собою щось зелене, гілку
якусь?] Нє. [Скільки днів гілки зелені стоять?] Цілий
розвітиждень. В неділю раненько розложують, все те, розві
шують пу убразах і пу пудлозі. Як помиїмся до двіна
двінациті там чи до скількі, то вже після двінациті можна й
положити там. Встаєш рано і вже розносить господар,
так як обично, за образки вишає і по дворі лепеху роз
розставляє. В суботу, то тико берізки, бо вже ж в неділю
не годиться, бо ж то тра ломом вбивати, робити ямку,
і там ставлять березки, клени, грабик. [Як провели руру
салок і вже ввечері все прибираєте?] Так. [Куда його ді
діваєте?] Берізки я положила за хлівом, буде вивозитися,
куда ж його дівати. Хто рубає, а старії бабці там руба
куда
рубають, в кого нема там чим добре топити, то так рубають,
а ми вивозим. [А те шо в хаті було, то куди?] Половину
таплю, спалю так, для годиться, кажуть, і в хлів, каже,
вів’є годиться отак, шоб з берізків, так в хлів, шоб воно
там. [На Зелені Свята якусь зелень до церкви носите?]
Квіти, квіти, липеха. [Де його потім, куда діваєте?]
Вони сушаться, і воно тримається, вот навіть на тиї
Свята Зелені, який, не дай Бог, покійник є, то вони миються тим свяченим зіллям, миють то покійника, то як
воно свячене зілля навіть і дитину малу помити, то ж
воно свячене. [Тобто, якщо припустим, ви ставите ту
зелень, то вони приходять додому і…] Гойдаються на
тій зелені. І за образками, кажуть, і на дворі. Де нависиш, там і вони так і будуть гойдатися, і в хліві навіть,
на хліві ми вішаєм. [Води не ставлять вмиватися, рушника не вішають їм?] То рушник завжди на кожному
там, і умивальник є, і отут на дворі, і в хаті є, рушників багато зараз висить, вони так висять. Кажуть, шо
в русавний тиждень не можна ни йти ни купатись, бо
русалка залоскоче і може потопитися людина. Не тре
заходити далеко в жито. Вже давно така легенда, шо
в жито і в воду в той тиждень опше входити не можна. [І дотримуються?] Дотримуються. Бо хто його знає
яке. Тепер таке, шо все вірить. [Якшо зустрів русалку,
то шо може бути? Не знаю. [Нічо не кажуть?] Нє. Як
кому суждєно. Я не знаю. [Не кажуть, шо якесь зілля
треба при собі носити?] Не знаю. [На могілки не носять
зілля?] На Зелені Святкі, зразу на перший день. Носять
зілля, хто праніка, хто ж так зайде. Підуть, але батюш-
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сядаємо всі і вгощаємся. Пропоминаєм їх, і за їх вже
вип’ємо. І вже їх проведемо. Вот і всьо. [Було якесь
місце, до якого проводили саме?] Не було такого місця. То далеко за селом, от-то туда проводять наших,
хто вмре. То ми всі проводимо туда. То туда далеко
іти кругом, туди за село. То ми тико трохи тако проведемо, сюде, де до пувсела тако, шоб почулі шо чи вже
кайка в сабки баби проводять. От то так ми робилі.
[На могилки не ходили?] Могилки нам далеко. В Забужжі. Тепер вже вудийшло те, вже не йдуть наші. Молодьош не хоче. А могилки, вони тепера є, то можна
йти. [Як Ви молоденькою були, то ходили на могилки
на Русальницю?] Нє. Далеко. Не ходили. […] В нас на
Зелені Свята отак збираються хлопці, і йдуть всім коровам чіпляють вінки на роги. В кого нема, от в нашої
корови нема ріг, то на шию поципили. І всі сорок коров іде, всі з вінками. Так гарно. Виходим всі дивимся,
а вони такиї всі зелени, хороші. І вже тоді після обіда,
як вже виганяємо, знімаєм тиї вінки, вишаємо в хліві. Тоді вже їм [пастухам] даємо чи гроші, хто сумку
яку їм за те, шо вінок зробили. Завжди годилося так.
[І де той вінок?] В хліві висить. [Скільки він висить?]
Та його тоже можна вже спалити, але він не мішає.
Хай висить, може і до другого року висіти, пока той не
замінимо другим. [Більше вінків не плетуть?] Нє, нє.
Тіко на Зелені Свята.
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РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ [Хто такі
акі русалки?] Там тиї дудушечки називаються русавки. [Незалежно від того, як
вони померли?] Та. Всі души. [Тобто там є чоловіки й
жінки, всякі?] Всякі. І дітки, всякі є. А то колісь були,
може, спасенннеї люди, не булі грішниї, то бачилі, як
з жита виходить дитина, вбрана в біленькому, то стастаріша людина, жінка виходила. То бачили такої, тико я
не бачила. А такиї проговори булі: бачили русавку, як
з жита виходила. Так то-то рідко хто бачив, рідко. То
священна людина вже бачила. [Вибрана перед Богом?]
Да. [То вони всі в білому вбранні, русавки?] Всі в білобілому вбранні. [...] [Коли приходять русалки?] Приходять
русалки в понеділок, в росавницю. В понеділок припри
ходять і в понеділок уходять. Cтавимо їм вечеру. Кож
Кожди вечур вечеру ставимо на стіл. А свічки не світимо,
а вже свічку тико світило, як вони утходят. А так то
вечеру кажду ніч поставимо. Був такий Хвахович, що
посміявся і каже: «Ой чого ви те все вечеру ставите,
тиї русалки думаєте, шо вони є. А я вот, каже за сто
столом лєжу і побачите, я любуюся, і ніяких тут русавок
нема». То як він ліг за тим столом, то його так залосзалос
коталі, шо він тико живий встався. Ніхто не чує, а от
Господа те все є, шо його лоскочуть, а він і не крикне
й нічого. То він встав: «От тепер, каже, я вже знаю, що
я зогрішив, що я це сказав». [...] [Ви щодня залишаєте
русалкам їсти і ложки кладете. Так?] І ложки. [Є якась
така страва, яку обов’язково треба?] Нє. Поставлю те,
шо я вечерала. А то яєць звару, то пранічкув, то цукерку поставите. [А потім куда ту їжу?] Ту їжу самі їмо.
[А на ніч знову нове?] Те, шо їлі, те, шо не з’їлі – хай
лєжіть. Чи ше такє. Пранікі, цукєркі, то лєжіть вони
цілий тиждень. [Яйця обов’язково, мабуть, варили?]
І сириї клала.Так і хлібиці кладуть, і яйця кладуть. [На
понеділок не кажуть, шо то розигри чи брикси? Чи
просто кажуть – проводи русалок?] Проводи русалок.
То не посний день. Скоромний. [А постити починають
з якого дня? З вівторка?] Через тиждень, посля Трійці, то який піст? [Петрівка]. То Петрівку батюшка сам
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то я не знаю. [Але кажуть, що є відьми?] А то думаєте
нема? Канєшно є. На добре ніхто не знає, а на погане
знають. На Івана Купала якраз престольний празник.
Там батюшка святить, там вже всі виходять, всі мируються. Там ше церкви нема бо маленьке село, там сорок хат. От-то там батюшка приїжає, там хрест такий
гарний вдітий, загорожаний, такий плац зроблений.
Там всі люди приходять, мирує батюшка, на церкву
гроши здають, бо строїться в Забужжі. От-то там престольний празник – понеділок. [І там в Вас так само
говорять, шо відьми є?] Ну так. А то думаєте нема?
Канєшно є. Я сама в їх віру, бо то на добре нема нихто, а на погане, то тобі зробити зроблять, і особєнно
тиї колишні жинкі, такі старіши. [А що відьма може
робити?] І молоко доїти. Кажуть, може всякі пакості
робити. […] [Не кажуть, що треба робити, щоб захиститися од відьми?] Шо більшість вірити Бога, кажуть,
от бє молитися, вірити в Бога. Святять мак, маком по
посипають. Але знаєте, в нас такого вроді нема. В нас всі
молодиї: тут сусідка молода, там бабця стара, то в нас
такого нема. Але є й, по селі багато є, шо каже: «От по
поробила, от поробила…».
ПЕТРА
ПАВЛА
АВЛА [Петра
[Петра і Павла як святкували? Готують
АІП
пироги з сиром?] В нас з сиром, то почті в кожну нене
ділю пичуть, є молока багато, сира є. [Не вшановують
пастухів на Петра і Павла?] В нас нє. [Нема такого,
щоб їм виносили обід?] Нє. […] [Не пам’ятаєте, чи є
день, коли зажинати?] Завжди кажуть, шо понеділок
важкий день, луче нічого не начинати. А як вже на
начинав, то можна. В понеділок, кажуть, куда б ти не
їхав дорогою, луче. [Не казали, що треба до Петра
обов’язково зажати?] Нє. Я знаю, може, хто якії дні
має. Ше колись в колгоспі було таке, шо там робилоробило
ся так. Але в основному – нє. [Хто має йти зажинати:
мати
мати чи батько?] Я знаю, шо в нас найбільшість чи
куда
куда в дорогу, чи кудась ідем, наперед перший завжди
должний іти чоловік. От Різдво чи Паска, должний
чи хлопчик, чи чоловік прийти перший в хату, бо як
жінка, то вже, кажуть, цілий рік нещасливий буде,
бідніший буде. [То так і на жнива? Ідуть зажинати чоловіки?] Так. Канєшно чоловіки. [Беруть хліб з собою
чи може колись його брали?] То як я, знаєте, колись
може й брали, як косили косами, снопи в’язали руками, то брали обід. [Як жали і дожинали, «бороду» залишали? Пару стебел, щоб лєнтою зв’язати.] Колись
робили так. Як бжинки дожинають, зроблять віночка
і так уже співають: «Вже ми жита дожали – віночка
зв’язали». Такі пісні поскладають і співають, і того віночка вже роблять собі. То колись так робили, тепер
вже нема цього.
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ка так сильно не дозволяє там шось служити, бо, каже,
собаки ходять по могилах. Зіллячко там тикнути мають так само. Ми на городи, на картошку заїхали само
ралити в суботу перед вечором і гілку берези, гілку
клена на кожний город, на кожну свою сотку поставили. [Для чого?] Бо так годиться. І там так само хазяйка
прийде, от мати мого чоловіка, мо, схоче там погойдатися, хто його знає, так кажуть, то всі так роблять. Ше
там на городі стоїть берізка. [Не пам’ятаєте якісь розваги в молоді були на Зелені Свята?] Я пам’ятаю, ше
маленька була, як моя сестра з пійсят шостого року, то
ше шось там організовували, а шо конкретно, не можу
сказати. Я знаю, шо збиралися і ввечорі ходили шось
там зараді Зелених тих Свят, а шо вже там вони… Я ж
маленька була, шо я там знаю ше, шіст років. [Є якісь
страви, які ви готуєте суто на Зелені Свята?] Нє. Само
краще. Тут як то Зелені Свята приходят, то чим вгостити те і є. То салату, то курку зарубав, то пирога спік чи
зварив, хто шо має, то помідорчика якого то. То яйце
зжарив чи зварив. То така справа. А в понеділок вже
ж Петрівка починається. [То не постять у вас ще й у
понеділок?] Стариї жіни то постять, а молоді ж менше
того посту дотримуються. [Не кажуть, що в понеділок
то розигри? Що русалок проважати мають?] Нє. Після
обіду починаються проводити, збираються всі і проводять русалок.
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ІВАНА КУПАЛА Кажуть,
уть, [на Івана Купала] росу тую
йдуть збирають на тарілочку. Вона способна лікувать
вочи. Як вочима не бачать. [Не кажуть, що сонце грає
на Купала?] Грає, казалі, грає. То виходілі, дівіліся.
Грає. [Просто на дворі дивилися?] На дворі дивилися,
як сходить сонце. [Будили дітей, може, дивитися?] Так.
Будилі дітей, а як же? [А грає, то як?] Так мерехтить і
грає, і грає, шо не відати як навіть, дівітися. Так в очи
грає […] [На Купала у вас вогонь не палять в селі?]
Палять, молодьож палить. Біля ставка палять. І дісдіскатєка грає. [Завжди палили?] Палили, але більшість
так спочатку їздили на Світязь, тож там концерти всявсякі. Тепер зо три роки тих концертів нема, то туда момолодьож збирається. Палять, і тепер так само кажуть,
шо будуть костра палити і буде так само діскатєка.
Тут в нас в селі свої музиканти, купили подстанцию
свою і там возять. [Як кажуть: свято Івана Купала чи
просто Івана?]
ана?] Івана Купала. [По ягоди не ходять на
Купала?] Ходять. В нас більшість рвуть липов цвіт на
Івана, бо то, кажуть, лічебний. Стараються кожний
хоть де літру-дві «Іванових ягод» для дітей посушипосуши
ти. Вони завжди, кажуть, від поносу, від живота, від
всього. [Ще які рослини збирають на Івана?] Ну, в нас
обично тіко липов цвіт і ягоди. А більше нема нічого
такого, ну шо, типер може вишня во буде. […] Дівчата гадають, як то колись. Більшість дівчат можуть
на Івана Купала ше пуйти сплести який вінок: скоро
потоне, то скоро замуж вийде, як буде довго плавати, то буде довго в дівках ходити. Але вже тепер так
стидаються більшість, шоб не сміялися одна з одної,
там може двох-трьох так зійдуться. […] [Кажуть шо
перед Купала і на Купала відьми діють]. Так. Кажуть,
шо можуть прийти до церкви. Кажуть, вдівайтеся в
нове, то як ввійде до церкви [в новому], то побачиш
тоді відьму в церкві. Бо вона буде тебе з кожної сторони смикати, як ти в всьому новому. Але чи правда? Кожний боїться так робити, бо хто його знає шо
може бути. Говорити – говорять, а чи воно так, чи нє,

МАКОВІЯ [На Маковея щось святять в церкві?] Квіти,
мак святять, хто зілічко всяке там святить. [Лікарське
святять?] Так. Жінки там більшість, то чистотіл, то ше
яке там збирають, хто шо. […] Мед, коли хочеться, то
святимо. І мед, і, хто хоче, зілля всякого возьме пучок.
[Те зілля потім десь використовують?] А зілля те, воно
так і лежить в мене. Я дуже того зілля посвятила. А як
вже давніше, що воно лежить, то ж його ніде не викинеш. Спалюємо. А так як хто вмре в нас, то треба
зілля туди на могили або кидають на дно і в домовину
кладуть зілля те свячене.
СПАСА [Що святять на Спаса?] Яблука в основному
cватять. [А квіти?] І квіти. Так то, дев’ять колосків
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пшениці обично беруть. [Чого дев’ять?] Три рази
по три. Як Бог завжди сказав: три рази по три. [Потім що?] І потім воно тоже стоїть. Стоїть довго. Ми
от одного року поставили, то з тих дев’ять колосків,
коли дівчата ішли замуж, я благословила. Як виходять
з хати, то колосками кропили свяченою водою, молодих. […] [А збіжжя колись на Спаса святили? Жито?]
Святять. [Скільки жита святять?] А як хто має того.
Пшенички, жита трошки у платочок. В колосках святили, як вже зроблять конець жнив. Зроблять віночка
так, і вже святять того віночка! А хто не зробить віночка, той в платочку занесе, посвятить. [Додають потім те зерно до посівного?] Додають.
УСІКНОВЕННЯ На Головосіки не можна, кажуть, і ножи
навіть в руки брати різати. [Не кажуть так, що капусту
різати не можна, бо якщо поріжеш, то потріскається
вся капуста на городі?] Так, я чула такє, казали. Але в
нас такого не дотримують.

гір, але там хутір. [Вечір перед Різдвом як у Вас називається?] «Коляда» ми називали. [Що готували на той
вечір?] Коляда – то посне. Дванадцять страв ше було.
Риби не було шо їсти, казав батько. Риби не готували.
То тепер. Вареники ліпили. [Крупу в чому ставили?]
В баночці. З свічкою. Беруть на белих сіна кладуть.
[Хто кличе мороза: жінка чи чоловік?] В нас діти кличуть. Хто найменший з дітей – то кличуть. Кажуть:
«Діду Морозе, ходи до нас вечеряти! Як не прийдеш
сьогодні, то не приходь ніколи!» Шоб не зморозив.
Все може зморозити. Нех відморозе тоді, коли треба –
взимку, а не весною.
МАЛАНКИ [Як у Вас називається вечір перед Василем?]
Щедруха. То вже не посний день. Кутя є. На Щедруху то, в основному, щось таке. Пиріжки, як для дітей,
бо ж то діти ходять щадрувати. І пряники печуть.
[Перевдягаються у Вас на Щедруху?] Передягаються.
В Козу, Діда Мороза, Снігурочку.
ЙОРДАНСЬКИЙ
Водяна коляда постна.
СЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
[І кутю теж готують?] І кутю так само, але всьо постне.

с. Підгір’я
Підгір’я
З польового щоденника Г. Бондаренко, записано 1985 р.
у с. Підгір’я Р
Ратнівського
атнівського р-ну Во
Волинської обл.
від Мельник Просини Григорівни, 1912 р. н.
та Ковач Надії Миколаїівни, 1922 р.н.

Е

ВОЗДВИЖЕННЯ [Чесного Хреста, чи як у вас кажуть?]
Чесного Хреста, кажуть. [Чи можна робити, до лісу
ходити?] Нє. [Чого?] Того шо, кажуть, в той день ховаються змії. І правда, ми одного разу ходили по гриби,
то як зайшли в ліс з чоловіком, то так, висили за кожною – велика така зеленичка, гриб заливаний такий, –
маленьки такі вужики. То страшно. Ми побули півпівчаса, ми і вибралися додому. [Не кажуть, що якшо не
будеш нічого різати на Івана Головосіки, то на Чесного
Хреста вуж тебе не вкусить?] Нє. Тико в нас кажуть,
як ідеш перший раз в ліс і не хочеш побачити вужи, бо
боїся, то згадай коли було Благовіщення і БлаговісниБлаговісника. Тре сказати, наприклад: «Того року Благовіщення в
п’ятницю, Благовісника в суботу». Три рази повториш
і вужа николи не побачиш. Я сама так роблю, бо боюся
тих вужів.

МАЛАНКИ
М
А ЛА
ЛАН
НКИ [Пер
[Переказано
еказано словами записувача.] Зимою
еказано
ходять під вікном щедрувати. Водили Коня, Козу, Ци
Цигани з гармошкою. Зараз ходять. Співали:
Наш хазяїн шудратий, на горілку багатий,
Як шудрами затрасе, нам горілки принесе.

Ф

ІЛЛІ Кажуть,
уть, як на Паликопа, шо не зробиш, то Ілля
спалить! [А на Іллю можна робити?] Я ж кажу, шо не
можна! [Зараз намагаються не робити, так?] Да!

ІМ
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ПОКРОВА [Молодь
лодь починала на вечорниці збиратись
вена Покрову колись?] Аякже! [До кого ходили на ве
[Почорниці?] Де є здиблять собі якусь хату і ходять. [По
стійно в одну ходили чи по-черзі?] Нєе, найдуть їдну
хату, шо там менша сім’я і молодьожи більше, і так і
Покройдуть. Всю зиму ходять! [Не казали, що перед Покро
вою чи на Покрову треба загодовувати корову? Тобто
давати сіно з рукава?] В нас такого не було.

РАТНІВСЬКИЙ РАЙОН
хутір Денисів
Записала А. Дмитренко 2 липня 2010 р.
у хуторі Денисів Ратнівського р-ну Волинської обл.
від Трохимук Єви Василівни, 1949 р. н.,
Трохимук Єви Степанівни, 1983 р. н.
та Бужчука Віталія Терентійовича, 1956 р. н.
ІВАНА КУПАЛА Розбераються наголо, йдуть в ліс, шукають яка папороть цвіте. В нас, кажуть, більше святкують, по ягоди йдуть! Якшо Івана Купала серед тижня. Якшо неділя, то не йдуть.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Ви тут народилися?] На такому хуторі забитому, шо там одна хата. Село Щедро-

СОРОК
С
ОРОК СВЯТИХ Пироги не пекли.
СЕРЕДОХРЕСТЯ
С
ЕРЕ
ЕРЕ
Пекли крижичка на Середохрестя.
Коли запасювали худобу, коли йшли орати, то приорювали. Як теля вродиться, то годиться свяченої солі,
свяченої води, крижик.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску святили сіль, яйця. Вибіваються
яйцями коло церкви. Другий день Паски – волочевник.
ЮРІЯ Рокове свято, то треба печи, то буде на весь рік.
Корову як перший раз виганяли на пашу, хліба пальоничку завірчуєш ручником і кладеш перед хлівом,
щоб корова переступила. Якщо хтось поганий гляне
на худобу і шо зробиться, то обтирають ногавицями
(то мужське), баба що зробила, то одробить. На Юрія
треба колос поцілувать, то можна купаться.
ТРІЙЦЯ Лепеху троїцьку встиляють в хліві – клін, ясін –
ставлять (не березу).
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Як русалку побачиш і не похвалиться, то будеш завжди багатий. Колись старались
до цього тижня полотна не розстеляти. Умерла молода
дівчина, ходила, щоб дали зелену спідницю. «Повісь
на углі!» – зовиця повісила. Сподниця пропала, а через тиждень висить на верлі та спідниця вся обросяна,
чорна. Мати каже: «Це, мабуть, ти спідницю накладала». А та не призналась, що вмерла дочка приходила.
ІВАНА КУПАЛА Кажуть, на Івана сонце грає. На Купала ягід брали. Осику затикають по полю кавалками,
бо кажуть, що буде ходити змія спір брати. І в хліві
затикали.
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ПЕТРА І ПАВЛА Як зажинають жито, кладуть дві жмені
навхрест. Тут бороду не оставляли. На хуторах оставляли – називалося обжинки. До Петра кує зозуля,
а потім глохне.
СПАСА У Спасівку роблять мандрики – з сиру пампушечки.
МАКОВІЯ Вінка робили на обжинки з колосков, брали зело і на Маковея святили. Коли засівали перший
раз, то вибивали [зерно]. Додому йшли з піснями як
жали.

с. Тур
З польового щоденника Г. Бондаренко,
записано 1985 р. у с. Тур та на хуторі Зимних
Ратнівського р-ну Волинської обл.
від Борисюк Фрозини Іванівни, 1916 р. н.,
Головко Фрозини Михайлівни, 86 років,
Янчук Оксани Зіньківни, 88 років,
Явтушик Уляни Андріївни, 80 років
та Явтушик Марії Денисівни, 1916 р. н.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Жилний четвер пекли булочки
такі малейки, на тайну вечерю звали, одправи мніго в
церкви. Готували богатирську посню вечерю.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святили паску, мнясо, яйця, ялину (голлячку з яли), глину білу (якщо щось таке зробиться в хливах, то вона панує). Свячену паску давали
худобі. Скрайчик одрізали, брали як розсаду садили,
десь і скотині дати (кажуть, що вона тоді панує, та
паска). Бились на цвинтарі яйцями (цьокались, то вже
та цьоканка скрізь є). Качали яйця. Як сонце то грає –
так і движе: то синій, то краснейкий той кружечок
зробиться). До Знесення двері одчинені Райські. Було,
що обливались водою. Яйця святять без шкаралуп,
а хто з шкаралупами, то бережуть – не викидають. Як
на Паску цілу ніч не спати – то качку дику знайдеш.
Хрещик на Великдень освятять.
НАВСЬКИЙ В
ВЕЛИКДЕНЬ
четвер ходили на кладбиЕ ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ В че
стаканчище, дарили старців, на могилі оставляли в стаканчи
ках воду, ложечки тикали. Клали на могили три яйці,
налисвічечки палили, термінатку (грамотку) читали, нали
вали сто грамів.

Е

МАЛАНКИ [Переказано словами записувача.] На щедрик когути колотили: зроблять свічечки, на кружок з
кори поставлять і воду колотять:

ко носили, цілий хліб, хрещик. Настільник, на якому
святять паску, корова переходила. Хто й ножі клав.
Помагали корові свяченим маком, водою.

ЮРІЯ Хо
Ходили
дили на жито. Пекли пироги з фасолею. ХодиХоди
Громли дивитись, чи пиріг сховається в житі. Як на Гром
ниці нап’ється півень водици, то на Юрія наїсться бик
травици. Було, що пиріг закопували в жито. Їли на
обполі. На Юрія ходить відьма, тому хліви кропимо, об
(косипаємо маком. Відьма тоді перекидається вночі (ко
том, телям), то хліви вартують.

СОРОК СВЯТИХ На Сорок
орок святих пекли сорок пирогів
(з бобом, з ягодами). Робили пташечки (жайворонки),
гінші туди ше й копійку всадить. Хто найдить ту пташпташку з грішми, той буде щасливий. Шукали гніздо дикої
качки – на щастя. Вітались з пташками: «Аби вам щасщасливе літечко». Пекли таку маленьку булочку – лапки
під сподом. Як на Сорок святих є сорок морозів, то
добре, а ні – то в Петрівку буде. Як птахи літять у ви
вирій, треба сказати: «Летіть, коб вам весела дорога!» Як
прилітали, біжать, дивляться де бусник, казали: «Дай,
Боже, на новоє літо дождати!» Як бачиш дику качку на
гнізді – на щастя.

ТРІЙЦЯ
Т
РІЙЦ Святили: клін, акацію, кропиву жижку, березу,
трувсяке зіллячко, ожинник, лепеху. Зело кладуть в тру
ну на спід. На полі, в хліві затикали. Раніше обливали
водою хлопці дівчат і навпаки.

ІМ

Ф

Кугу-гу когутець
Де мій буде молодець!
Водуу на крижову дорогу виливали. На печі в ночвах
крайки палали. Варили кашу з пшона, брали ложечки
і йшли на колодязь кашу їсти і там кричали: «Кугу-гу,
когутець, де мій буде молодець!» На три колодязі но
носили. «Свічка» – від Нового року до Різдва. Кончились
«свічки», то тік починок приволік. «Свічки» називаназивалися через те, що когути колотили.

СТРІТЕННЯ Громниці – пуднаджувалися од грому,
свічку об’єзували льопом (прєдивом), лєнтами, хрестиками – святили. Рожу спалюють. Веснянки ходили
співати. Хлопці музики наймали. Палили вогонь на
веснянку. Старі баби казали: «Ідьом на палєніє».
БЛАГОВІЩЕННЯ Не зачіпають розсади, ховають насіння. На Благовіщення бусень яйце снесе. Свєто великоє
міцно. На Благовіщення печуть півники, рогалики. На
Благовісника не засаджують.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Преполовєніє – святять воду, вливають по капці в свій колодязь, і на Водохрище теж.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили верби, бились вербою. Примовляли: «Верба б’є, не я б’ю. Будь здорова, як верба». Затикали вербу на городі, в хліві до корови. Коли
запасували корову, кропили її свяченою водою, яєч-

ВОЗНЕСІННЯ
В
ОЗН
ОЗ
НЕСІНН
ННЯ
Я Знесення. Ходили заполювати розсаду.
До Знесення кажуть – Христос воскрес.
До

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русалниця. Не можна городити, вертіти свердликами не можна. Білі дівчітки ходять – такі малейкі із жита виходять. Хороше вбрані,
в віночках, застьожках. Казали: «Та душа щаслива, що
побачить». Як розстелити полотно в русалницю, то на
ньому такі слідочки, що вже ніхто не одпере (русалочки походили). Теперішні люди не достойні побачити.
[…] На русавницю виходять по три маленьких, біленьких [русалочки] до хрестів, бігали кругом хрестів
на дорогах і казали: «Хто на діжу муку сіє, буде гріх,
буде гріх». Якщо заснути в полі, то задушать.
ІВАНА КУПАЛА Не їдять скромнини, ні грушок, ні
яблук. Палили купалницю, плели вінки, в огонь кидають, плигали через вогонь, купались. Росу збирали,
зілля всяке хороше. Обсипали хліви, обливали, щоб
відьма не прийшла. Огонь кладуть, палять Купалу.
Співають:
Малая нічка Петрівочко,
Не виспалася попіночка.
Дай, Боже, довшої ночі,
Щоб виспались карі очі.
Погнала воли половії,
Зсунула шнури золотиї,
Путала коні ворониї.
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На першейко вийди, Грицю, й на вулицю.
Розведи дівкам й купалницю,
Ой мати Гриця побила,
Й на вулицю не пустила,
Бо на вулиці чаровниці,
Чарують дівок і молодиць.

ПЕРША ПРЕЧИСТА Піп назбирав толоку на Матір Божу
(тоді коли женці собі не жнуть). Склали стожок, а на
другий день зайшла хмара і спалила.
УСІКНОВІННЯ Головосіка. Гадюки злазяться в купи.
Вони вилазять, шоб то звона в церкві почути. Як вкусить вуж – то вмреш зразу (бо він не кусається), а як
гадюка – то опухнеш. Боялися ходити в ліс. Нічо в
руки не можна брати: деякі хліб різали звечора. Сонце
грає не Великдень і на Івана Головосіка. На Івана вішають у хліві на мотузочку свічки, косу, серпа, свяченим
маком обсипають.

с. Щедрогір
З польового щоденика Г. Бондаренко, записано 1985 р.
у с. Щедрогір Ратнівського р-ну Волинської обл.
від Ковач Ганни Радіонівни, 1914 р. н.
та Середюк Кулини
Вікторівни, 78 років
К
ВАРВАРИ [Пер
[Переказано
еказано словами записувача.] «Було б
тобі не савити, й не варварити, й не андросити, а тільтіль
ки куделю кундосити».
РІЗДВО
ІЗДВ
ІЗДВО
О У «свічках» не
не прядуть – святі вечори.
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я На Благовіщення
Благовіщення пекли «бусньову
БЛАГОВІЩЕННЯ
лапу» (у вигляді лапи, три рази різали ножем). Бусник
летів, то кричали: «Буснику, буснику, ось де твоя лапка».

Е

Ой тепер на Купалі дівок рядок, між ними
королівна
Десь узявся попів син, усіх дівок розігнав
Королівну собі взяв, до корчми повів.
До корчмарейки новейкої, до шинкарочки
молодейкої.
Шинкарочка молодеєка, дай мені горілки [...]
Я тобі дам гроші нелічені, щоб королівну напоїти
На біле ложе повалить.
Королівна й упилася, на біле ложе повалилася.
Спить королівна. Прочутилася за головойку вхоп.
Моя доле нещаслива, що тепер я наробила.
Своє дівоцтво згубила.
Моя матюнко, черешейко, поховай мене
хорошейко.
Не ховай мене в суботоньку, поховай мене
в неділейку.
Як парубки волів женуть, а дівки до церкви йдуть,
То вони будуть дивитися, по мені молодій каятися.
Як з поповичем займатися.

МАСЛЯНА
МАСЛЯ
СЛЯН
НА Масниця. Сир
Сир сушили. Перед постом запозапо
ліскували зуби.

Ф

Мамульонко, ой пчолки гудуть,
Мою свекруху вовки беруть,
Нехай беруть, нехай ведуть.
Я не буду боронити, бо хвалилася побити,
Ще й хвалилася коцюбою, не сама, а з дочкою,
Ще й хвалилася вилочками, не сама,
а з синочками.
синочками.

ПЕТРА І ПАВЛА Варили
ли вареники з сиром і кашею. До
хлівів ходили. Ще бабушка колись розказувала, що
плели раніше постоли на якісь свята і одягали корокорові на ноги. На зажин брали хлібину і з нею зажинали;
вирвеш жміню, перев’яжешся, щоб спина не боліла.
На обжинки робили вінок, «бороду» (обполювали,
чеперев’язували лєнтою, клали хліб). Солому кидали че
рез себе, вінок несли додому. Співали:
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Весело, весело
Шо віночок несемо,
А ще буде веселій,
Як положим на столі.
Наш господарик шудратий
На горілойку багатий.
Як шудрами затрасе,
Так горілки принесе.
Обжили гори й долинки,
Зробили обжинки.
Которая хороше вбрана,
То до віночка прибрана.
Як нестиме вінка старая,
То уродить мітла самая.
Як нестиме молода –
буде житечко як вода.

ПАЛИКОПА Не можна жати в полі.
ІЛЛІ На Іллю не робили, щоб грім не спалив.

ВЕЛИКИЙ
ВЕ ЛИКИЙ ПІСТ Перед
Пер постом мили ложки, щоб не
осталось скоромного.
СЕРЕ
ЕРЕДОХРЕСТЯ
СЕРЕДОХРЕСТЯ
ДОХРЕСТЯ З хрестиками йшли на поле засівати,
клали на пудворотниці, щоб скотина переходила. Як
корову виганяли вперше на пашу, свяченою водою
корову
бризкали,
бризкали, на рушнику хрещика клали.
В
ВЕЛИКДЕНЬ
Паска. Скорлупу свячену закопували там,
де росте будяк, то він гине. Кидають у річку, у вогонь.
Як од грому загориться хоромина, треба лити кисле
молоко і удовиця три рази має обійти із скатертю, на
якій святили паску.
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Другий день Паски – волочевник, приносили хрещеникам волочевник. Ходімо
на волочевника погостимося. Волочевне несли до хрещеників – яйця червоні.
СУХА СЕРЕДА Йшли з корогвами, бувало, і по полю
йдуть, дівчата Юрія несуть (обходять три рази кругом
поля).
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Клали хліб на могили – кормили мерці тії, горілки лили. Мрець той нап’ється.
Пекли по три палінки і клали на кладбище, було молєбствіє, батюшка забирав. Яйця закопували на могилках.
ЮРІЯ Перед коровою кладуть рушник і хліба палінку,
коб вона переступила, б’ють вербою.
ТРІЙЦЯ Заквітчують хати на Трійцю кленом, дубом.
Зілля це палили.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русалки ходять по полі, по
житах, так одіті, як рядять, коли померла (бо як молода молодиця помирала, то одягали чуби, то так в
тих чубах і бачили). Як побачиш перший раз русалку і ніколи не скажеш, то три роки будеш бачити.
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Дівчина бачила русалку. Їй кажуть: «Нікому не кажи,
бо вмреш». Вона сказала чоловікові і через три дні
кончилась. Невістка бачила: сидить в житі людина на
трьох кійочках, гойдає ненечку (люльку).
ДЕСЯТУХА Перед Іваном. Збирають трави, ягоди од
живота. На Йвана ходить збирати росу та, шо молоко
забирає [відьма].
ІВАНА КУПАЛА Івана Петрівський. Співали пісень дівчата, купалися під вечір, сонце грає. На Йвана ходить
відьма. Треба залізо (серп) затикать за двери, осику
тичуть. Тикали осику щоб не пуд’їло бульби. […] На
Йвана клали серпи в хлів, щоб змія не ходила. Сонце
грає на Йвана (як по небі ходить).
ПЕТРА І ПАВЛА На Петра робили з сиру пампушки –
петровки, або петрючки.
МАКОВІЯ Святять вінки, що робили на обжинки. На
Маковея коло річки з корогвами святили воду.
СПАСА Зажин – обв’язувались перевеслом. Борода дідова оставляли на полі. Віночки перев’язували лєнтою. Святили на Спаса.

ВОДОХРЕЩА Тріщи, не тріщи, а Водохреща пройшли.
Всьо. Вже морозу немає. Вже йде до яєчкá. Батько колись казали, як третього днє після Водохрещ не одкине мороз, то буде ше сім неділь морозить.
СОРОК СВЯТИХ На Сороки печеш пиріжки з усім і
знайдеш там копійку, то треба її тримати для зозулі.
У один пиріжок садять копійку, у другий – картошку,
у третій – фасолю. Як уже найдемо картошку. То тоді
буде врожай. Ти фасолю найшов, то фасолю засажуєш. А як копійку найшов, то качку найдеш дику у лісі.
Але цю копійку тримали для зозулі. Як нема морозу,
на Сороки, то його вже й не буде, а як мороз, то ще
буде сорок морозів.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Олексію, Олексію, я на тебе овес сію.
СТРІТЕННЯ Стрітення
рітення – Громниці. До церкви йдуть,
свічки святять. Це громнична свічка, то як вельми
великий гром гримить, то її світять у хаті. Вогонь додо
дому не несли. Присмалюють волосся на потилиці,
шоб грому не боятися.
боятися. На
На Громниці як півень води
нап’ється, то вже не буде морозу. «На Громниці, як
нап’ється півень водиці, то на Юрія віл наїсться під
корчом травиці».

Е

ПОКРОВА На Покрову всі гадюки ховаються в одне
місце. Як вуж вкусить, то насмерть. Був такий чоловік, що помагав од укуса. То він три рази свисне – всякий гад повзе. На третій раз повзе той гад, шо людину вкусив (найостаннішим) і розривається на дрібні
кусочки.

хлопці поколядували і уже всім дозволяли. Шоб такі
хлопці вперід колядували.

Ф

БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я Бусел
Бусел до Благовіщення треба шоб
БЛАГОВІЩЕННЯ
яйце зніс. Висиджує четверо бусленят, і всі летять.
А як уже лишнє, то скидає з кубла. Якшо вилетить
пчола до Благовіщення, то ще буде сидіти довго. Так і
си
мураха, як вилезе з того котла свого, то тоже буде сидіти ще довго. Так і жаба, як зарейкає раньше, то тоже
сидітиме. Це усе до Благовіщення. До Благовіщення у
полі не робили, бо земля отдихає. Як кончать роботу
усю, то вже отдихає. Але зараз народ не признає, а коко
усю,
лись, як індивідуально хазяювали, то так і робили. Як
лись,
Пас
хороша погода на Благовіщення, то так буде і на Паску. Благовіщення, то велике сьвєто, як і Великдень. На
Благовіщення як курка яйце знесе, то на нього квочку
не садили, бо буде калічка. На який день тижня припадає Благовісника, нічого не робили.

ШАЦЬКИЙ РАЙОН
ропивники
с. Кропивники
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Записав О. Васянович 15 червня 2007 р.
у с. Кропивники Шацького р-ну Волинської обл.
від Дударчук Марії Петровни, 1931 р. н.,
Шепелі Трохима Марковича, 1931 р. н.
та Шепелі Ганни Марківни, 1928 р. н.

ВАРВАРИ Варвара
ара ничку ввірвала. Вже буде день
більший.
ГАННИ ЗАЧАТТЯ Од Ганки
анки зимні вечори і ранки – це
зимня Ганка.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
тю варять на Коляду і на
Водохреща, а на Новий рік не варять. На Водохре
Водохреща – то Водяна коляда сьогодні, а завтра – Водохреща.
Кутю варили з крупи ячні. Заре так само, а як нема теї,
то з рису наварять. Заправляли маком, як пист, а на
другий день – на Роздво, то можна чим хоч. Нема у
нас такого, шоб було дванадцять страв. То по тілівізору кажуть, шо треба, шоб було дванадцять страв.
То, може, десь таке є. Я от була у Шацьку, то там невістка строїла ці дванадцять страв, бо там сім’я, а як ми
тіко вдвох живемо, то скілько нам там треба. На кутю
Мороза гукали: «Мороз, Мороз, іди вечерять, а як не
йдеш, то не йди». У кутю втикають ложки на ніч і чия
ложка перевернулася, то буде шось дуже погане. Стола
не прибирають. Колядують тілько на Коляду. Пацанва
в основному. На церкву тоже ходять колядувать. Як у
Шацьку церкву строїли, то ходили колядувать по селу
взрослії. Я була на Коляди в Ковлі, а прийшли колядувать дівчата, то їм не дали колядувать. А тоді прийшли

ЯВДОХИ Євдока – то первий день весни. На Євдоки
цвіте ліщина, як мак цвіточок, такий розовенький.
На Євдоку якшо ясний, морозний день, значить, для
народа здоров’я пагане, а як хмурний день, то добре
на здоров’я. Як ясний день, то мама казали, шо тіпка
виходить з моря, то на тіпку хворіють, шо трясе, це
лихорадка. На який день тижня припадає Євдока, не
можна нічого засаджувать, засівать, курку садити на
яічка, корови запасувати.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербич – кожуха позич. На Вербну
неділю йдуть до церкви, вербу святять, приходять додому да б’ють вербою: «Верба б’є, я не б’ю, за тиждень
Великдень, біжи як вода, рости як верба». Вербу свячену беруть, як жнуть, у поле.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Плащаницю у церкву вносять. Зі свічками не ходили. Є такі люди, шо жиливкують: тільки
робить з меду таку ситу, воду солодку, а більше нічого
не їсть від Чистого четверга до Паски.
ВЕЛИКДЕНЬ На Великдень святять у церкві паску, яїчка, ковбасу, м’ясо, сало, сіль, ножи, і свічка шоб була.
Яїчка красимо цирульником. Новими красками не
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красимо, бо воно всередину влазить, до рук береться. Як у траві покрасить, то буде зелений колір. Яїчка – крашанки. Як святити крашанки, то трошки оббірають лушпайки, бо воно тоді не буде свячене. Як
прийдуть з церкви додому на Великдень, то з паскою
ходять кругом хати і кроплять хату кругом і з середини. Свічку, паску і все свячене на стіл. Потім свячене
яєчко ділять на всіх і їдять. А потім усе їдять. Як дівчата є у хаті, то води влей і туди яєчко вкинь і давай
вмивайся, шоб була така хороша, як крашанка. Крашанкою по лиці водили. На перший день Великодня у
гості не ходять. Як на Роздво чи Великдень прийде у
хаті людина молода, то добре, а як старий – то недобре. Особенно, як баба прийде.

міняти. А уже, як субота, на неділю, то вони вибираються, йдуть. Як вони забираються, то вішають їм нового-нового рушничка хорошого на ту останню нич.
ІВАНА КУПАЛА Папороть цвіте на Івана Купала.
Страшно туда йти. Як підеш, то вже йди і не бійся
нічого. Якшо побачиш, шо папороть цвіте, то ти вже
все знатимеш на світі. Колись розказували: шо пастух
пас худобу і шукав єї і не найшов. А він був слугою.
Думав, шо як прийде додому, до його будуть ругати.
І той цвіток втовкся йому в постоли. Він став знати, де
його худоба, знайшов і пригнав її додому. То йому той
цвіток папороті підказав. Але дуже трудно найти, то
все лякає. То йому Бог так дав, шоб він все знав.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали після Петра. Хіба,
може, у кого не було шо їсти, то нажнуть, у бочку положать і оббивають, намолотять і на піч. А у кого було
шо їсти, то тримали аж пока поспіє, дозріє. Прийшли
у поле, перехристилися і жнуть. Роблять винка такого
з колосків і заставлєють нести його до хати і співають:
Вже ми житце пожели
Вже ми виночка зробили.
Ой де ж наша госпочана дука
У черевички й обута.

Е

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК На другий день уже ходять
у гості. Чи батьки до дітей, чи діти до батьків. За волоченим ходили колись і тепер. Але колись давали
яїчка, а тепер то хочуть канхвет або грошей. На волочене давали по два яїчка. Колись скілько там зварять.
20 чи 30 і поділять порівну між усіма. Хочеш за день
з’їж, а хочеш за кілька. А як мале дитя, то менше дають, бо кажуть, шо ти ще ж заволочиш. А старішим
прийдеться відати, бо ж з своїх дають. Хто шо заволочив, то то вже його, нікому не дає. Як ми малиє були,
то воскувку робили. Возьме, дирочку прокрутить, із
тамтиль висмокче все, а туда воску напхає. Потом над
вогньом розогріє. Заробить, покрасить і вже з ним йде
цокатись. Чиє яйце побилось, то віддаєш тому, хто попобив. Частіше волоченими яйцями цокались. А от на
Проводи то і старе, і мале йде цокатись.

Це ми приносим
приносим і вже нам дають п’єть чи десять грогро
шей. Вже ми йдемо в магазин і купуємо булочку, цу
цукерки чи квас. На полі оставлєють жита трошечки
колосочків, туда втикають того кнепля (цурку) і тако
зав’єжуть то борода. Кажуть – Спасова Борода. Там
усе чистимо, виполюємо, шоб тильки ця борода стоястоя
ла. По Петрові, по теплові.

Ф

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Мерлих
лих Великдень – четвер
після Великодня. Йдуть прибирати на могелки. Тепер
то усе роблять, а колись тілько могелки прибирали.

ЮРІЯ На Юрія
ія ходили по полях і обглядали свої поля.
Якшо печеного пирога положи у житови і його не
видно, до
о то вже буде добрий урожай. Пекли пироги
з квасолєю. По житі не качалися. До Юрія, шоб було
жито лядо дурня.

ІМ
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МИКОЛА ВЕСНЯНИЙ
ЯНИЙ Микола
Микола забив кола. Це весною
запускали на сінокос. Це шоб худоба не ходила по сісі
ножаті. Як перший раз вигонили корів у поле, то одна
жінка брала під руку булку хліба, чи паску і обходила
кругом стада три рази, щоб воно трималося разом.

ТРІЙЦЯ Ідуть
ть у церкву, простелюють по подвір’ю клен,
май. На посівах затикають клен, а як нема клена, то і
дуба. На вікнах ставлять, коло образка, хлева. Так ця
лепеха лежить три дні, а потому збирають.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Росавниця – після Трійці.
На Русавниці не можна весілля робити, купатися не
можна. Як жито зацвіло, то вже можна іти купатися.
Оближи того колоска, то не втопишся. Моя дочка колись налякала хлопців. Вони там грали у футбол. Русалниця. Вона вбралась у все біле: хустку білу, все. Тиї
хлопці кажуть: «Тепер тиждень Русални, не можна іти
в житі, бо вже тиї русалки. Не можна». Вони грають
у той футбол, грають, а вона виходить з жита. Як тиї
хлопці полякалися, як вони пушли. А моя дочка чуть
не вмерла зосміху. Я ще не чула, шоб можна було побачити русалок. То тілько лякали дітей, підлякували. Бо
кажуть, шо як дитя умре нехрещене, до то русалниці.
На Русалку у кого діти вмирали, то тре тиждень після
Трійці молока тарілочку на ніч ставити. Кожен вечір

ІЛЛІ
ІЛЛІ Од Іллі вода прибуває з неба і землі. Од Іллі не мона
купатись.
СПАСА
СПАСА
ПАСА
С А На Спаса яблука не їли. Якшо діти вмирали, то
не
не можна яблук їсти. А на Спаса рукавиці до пояса.
Вже зимно буде.
ВОЗДВИЖЕННЯ На Чесного вужі ховаються. Которий
не почує у церкві дзвону, до той погибає, а котрий почує, до прятається. У ліс ходили, але були такі, шо і
боялися. Ці вужі на дерево вилазять.
ПОКРОВА Од Покрови дай корови. Вже треба корову
підгодовувать. На Покрову як звідсіль буде вітер (із
заходу), то зимою буде звідсіль (зі сходу). Покрова покриє або снігом, або листям.

с. Омельне
Записала А. Дмитренко 5 липня 2008 р.
у с. Омельне Шацького р-ну Волинської обл.
від Сахарук Євгенії Дем’янівна, 1925 р. н.
та Сахарук Тетяни, 1961 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Хреста такого зроблять. То
батько те робев на Коляду. На Коляди песали Хресте. [Крейдою писали?] Крейдою. [На дверях писали?]
Так! Кропели будинок і хату. Ну хто такєй, то в роковеї
свята, то багато святили. Хати окроплювали. А єнчі то
ше і мали мак свячоний, посипали хату, шоб той злей
дух не чеплявся, не входив в хату. […] Як перед Різдвом, то в нас казали Коляда. [А вечеря яка?] Вечеря –
Багата. Казали по дванадцять страв. Такє було, ше на
Грабові кісіль варели з вувса. Мололе і висивали той
пиль те м’яке вже на сито густе, шоб ничо ни впало.

www.etnolog.org.ua
ШАЦЬКИЙ РАЙОН

ЯВДОХИ [Дехто каже, що на Євдохи треба розсаду капусти сіяти, навіть якщо сніг.] Так! Ше баба покойна,
моє мати, перед Євдокою старалися, шоб вже було
посаджена розсада капущина. Таке було! Тепер вже,
може, не так молодьож. А колись то розпетували,
коли те Євдока. Десь у такому прикрею ше ломочками,
і вона вже там веросте – великая!
БЛАГОВІЩЕННЯ [Можна було до Благовіщення копати?] Кажуть до Благовіщення: «Не лай і саней не
ховай». Бо ше до Благовіщення холод. То вже бульбу
стараються послє Благовіщення садити, бо ше земля
холодна, не вигрета є. Шо хто вельми такєй спишети
любить, шоб усе рано було. Ше земля холодна, галузувата. Малей дощ тико піде і земля загалузне. Сонце ше
не тепле, не гріє і бульба може не зийте! То вже таково
переказують: «Ой, ше ж Благовіщення не минуло, то
ше рано садети». І отово ожидали послє Благовіщення. Таке було! Перед Благовіщенням кєдають і нево
невода. Воне ж там буле в постольох теї рибакє. [Зимою
до невода так само в постолях ходили?] В постолях!
Ше тоді чобит нияких ни було. Ни гумових – нияких!
Такє моге де і буле, то оне тико на празнік, як кожани,
а гумових не поносив. Не носили нияких тих во. Ой,
все так тико пройшло, минулося.

Е

І ото заквашували ше ввечур, шоб вин кєс. Через нич,
рано у суботу вже на Коляду варать кісіль, грушкє,
кутю, пироги пичуть. [З чим?] Волох колесь був. Колесь ше була і сачивка – така маленькі зернятка. На
верха прижариться трошки, така пахнюща, то теї всякі пироги пикле. Та й з моркви пекли, з буряків пекли
на Коляду. Ше і маку уживали. Вертіли ягоди, троху
присолоджували, і ото той хліб вмачєли. Отакє було
в посній четвер. [Ягоди товкли, намочували?] Ага,
розминали! Маковертик був, крутели ген на те. Так і
мак. [Рибу якусь?] Як є – то рибу, а як нема – то й так
було. Отакево було. [Кутю з чого варили?] З ячменю!
[В горщику варили?] Ой, в чигуні! Тож тоді ни на плиті, а все в пичі! І тево, грушкє. Накривають клоччьом,
шоб грушкє не погоріли. Кришок не мали – клоччям.
І кутю так само! [Теж клоччям накривали?] Тоже, усе
було… [А воно не горіло в печі – клоччя?] То вже як
дрова перегорєця, вже в жєрь. В жєрь вже, а в плиті
нихто ни знав, шо таке робиться! [Як діставали кутю,
вершка збирали?] Ага, зрізували! Курум. [Достали
з горщика кутю і куди ставили?] У куток. [На сіно?]
Буле, шо вже батько прийде – нас привитає. І дехто
з тем сіном, а дехто то снупок. Батько то, покойний,
жита не приносив, тико сіно! [Сусіди приносили?] Де
були, шо й жета снупок принесуть: «Добрий вечур з
Колядою поздровлєєм!» І такє всі стоїмо у порога і
ждемо, як батько буде благословети. І прийде, і туда
вже в те сіно куттю і тиї пирогє туда в той куток, бубуханку хліба. Ото такє було. [Клоччя знімалося кожкожного разу?] То раз на Коляду. Більш николи! [Кажуть
діти бекали, мекали, квоктали, як мати кутю несла?]
Нє! В нас не було! [Як сідали їсти, то на стіл ставили
всі страви чи тільки кутю зразу ставили?] Вона стаставиться разом. [З чого починали?] А починали, хто з
чого хотів. Наприклад, у нас вдома скільки я пам’ятаю,
не було такого обичая, шо імєно з чогось треба почипочинати. Починали з чого хто хотів, а вже наївся і тоді
вже кутю їли і в кінці. Тоді ше глиняні макітри були.
У горшки отаково клали кожен ложку свою. [І гладигладили?] Ми не гладили, у нас такого не було. Пам’ятаю,
баба Христина казала: «Чия ложка перевернеться за
ніч, той значить, того року не проживе». Отако ложки
всі клали. [А гладили як?] Кутю пригладжували, шоб
були корови гладки, здорови, хороши. Ну й свини.
Все хазяйство. Ото так вигладжували кутю усі діти.
[З грибів що готували?] Борщ. Отоді так гриби не ту
тушили як тепер. [Сушені були?] Cушили і кидали у суп.
[Cвіжі тушили?] Свіжі тушили. Великі чигуни були,
пощи видро. Великі сім’ї були, то так багато тушили.
[Як тушили?] Цибулю розтовкали внутреним салом і
вже колі трохи присмажиться, туда ту заправу. І така
вже така смакотіль. Вельми внутрене сало, шо надається до тих грибив, пахне. [Як колядували колись?]
То такє колядували: «По всьому світи...»
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ЧИСТИЙ
СтрастЧ
ИСТИЙ
ИС
ТИЙ ЧЕТВЕР [На Чистий
Чистий четвер як казали: Страст
[Страсний чи Чистий?] Не страдальний. А якось… [Страс
ний?] Нє. Шо так ше в читвер виносять плащанецю!
І вже ж отправа йде, плащанеця та, як то Ісус. [Якісь
звичаї були в Чистий четвер?] Був іте до єден поклони,
Великошоб на поклони ходели. А той був тиждень Велико
дній. [Як стояли з свічкою в церкві в Страсний четвер,
то «страсна свічка» казали?] Ну то так!

МАЛАНКИ [На Когути як казали?] Багатий вечір. Варили пампушки з гречки. Тоді ше про питель не знали,
про білу муку, як у нас зара розжилися. Гречки намололи по жмінці, замісується. А те було ше ліпше з
гречкою, ніж з петльовою мукою. [Пампушки парені
робили]? На парі варили. [Дріжджове тісто?] Так, на
ніч розчинєли.
СТРІТЕННЯ Громнечкою пудсмалювали. [Як, Хрестом?]
Тако Хрестом. [Хто підсмалював?] А то вже мати.
[Ставили під сволоком, під балки?] Нє!

ТРІЙЦЯ
казали у вас на Трійцю Зелені свята?] КаТ
РІЙЦЯ [Не ка
зали! [Ставили клена?] Ламали кльони і втикали коло
зали!
вокон, коло дверей хатніх. Кльони, липеху пахнющу
вокон,
вельрвали. Ще й в нас я поставила, щоб весохла, вона вель
ми пахнюща була. У постелю, пуд постелю кладуть тую
липеху. [Збирають з підлоги?] То спалюється. [В печі?]
Угу. А кльон і липеху святять і впослє приносять і ото
розтикають. А ще пучок оставлять, як є старіши люде,
то як умре, стелять у труну, щоб пахніло. Такеє буле
закони. [Березки ставили під вікнами чи коло воріт?]
Нє, тико кльон, і таво – липеха. [М’яту приносили?]
Нє. [Коли починали нести до хати?] У суботу! Діти
ідуть і рвуть, а вже рано, на перший день у нас Трійця. Всюди ж у неділю. Уже стелять скрізь. І типер. [На
Зелені свята молодь щось робила?] В нас нічого. [Не
співали нічого?] Нє. [І в явора не грали?] Нє. Нічого
в нас не було ото по єнчих сторонах. [Худобі вінки не
плели у Вас на Зелені свята?] Нє.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ [Не казали, що Русальниця
починається?] Казали, казали! Тиждень вона. Колись
казали, шо до Русалниці не можна купатися, бо русалки ходять. Таке нібито, то нибито. В лісови одна жинка була, то такая вєрующа була, шо не бреше. Шо такє
молодеї бачила в хати дівчєта. Шо то може то вмерли
души. Така молодьож умирає, то може то теї духи таке
ходять. То таке! Воно шось то така сила. [Їсти оставляли для русалок?] Оставляли зумисне! [Цілий тиждень?]
Так. Там праніки, яко тепер стали багатши, а колись то
хліб, то ше дешо. А тепер і праніки, і дешо пети – компот. [Рушника чіпляли?] Рушник весив тут же коло
стола. [А воду [ставили]?] Вода свячона на столі. Оде
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то двери, то отам дись стик і там ручник. Ото таке стародавнє було! [Проводили русалок?] Нє. Тут я то чула
по радівові, що дивчата таке молодеї ходели по селі. Їм
лєнти давали чепляти, як то молодьож. І ото так проводили вже той Русалник. А в нас то не було такого.

с. Острів’я
З польового щоденника Г. Бондаренко, записано 1985 р.
в с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл.
від Богути Єфімії Іванівни, 1915 р. н.
та Королюк Акилини Лук’янівни, 90 років
МАЛАНКИ [Переказано словами записувача.] Когутати – щедрувати. Співали:
Кугу, кугу, дайте того, що на рогу.
Багати, багати, позволь когутати.
Божа мати ходила когутати,
Казала нам, що ви нас хочете знати.

ТРІЙЦЯ Раніше зеленню прикрашали всередині хату,
затикали на полі лепехою.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русавний. Що русавки, кажуть, не можна нікому казати. В мене вмерло дві дівки.
В русавний тиждень я проснулась перед світом, коли
входять мої дівки. Одна каже: «І ти прийшла». «А вона
і мене звала. Ми прийшли, стіл голий». А в мене на столі нічого не було. А зараз я вже спечу паліночку, яєць
зварю, на стіл поставлю. Русалки, кажуть, сон насилають. Йду я житом, таке жито хороше, дрімота нападає,
коли дивлюсь – такі діти в застьожках пішли в жито,
так наче вітер повіяв, а жито знову піднімається. Русавки гніваються, як хто скаже, що їх бачив.
ІВАНА КУПАЛА Коровам вінки плетуть із льону і одягають. Дров настягають, кладуть купальницю за возером.
На вулиці збирались, співали веснівки. Ворона грали,
криворебра, виводки грали. З льону косу (вінка) плели,
розкидали в огонь. Скакали через огонь, головешки роз
відкидали. Рвуть зело, кажуть, що на Купала ходять від
ьми. На Івана до захода грає сонце – то вгору, то вниз.
Сказали, що то гріх дивитися: «Ти цілий рік граєш, то я
не дивлюсь, а я раз в рік граю, і ти дивишся». Якщо до
заходу сонця вийти на Івана і сидіть, казати спеціальспеціаль
ну молитву, то можна побачити, як летить відьма (не
вище, ні нижче хатів), жовта коса розпущена, а в косі
пацьорки. До худоби (молитва проти відьми):
Не я приступаю, Господь приступає,
Не я помагаю, Господь помагає.
Хай Івана Бог од врага лукавої душі спасає,
Хай здоров’я встановляє (тричі).
громничПокропити
По
кропити свяченою водою дорогу, хлів і громнич
ним вогнем три рази провести поздовж корови і три
рази поперек.

Е

СТРІТЕННЯ Громниці. Велику свічку вбирали льоном
(стеблом, квіткою, інколи одягали перстень), святили.
На бальку коптили хрест. Одне другого накриж пудсвічували. Підсмалювали волосся, щоб грому не боялись. На веснянки ходили до церкви. В хрещика грала.
Співали: «Весна, красно, що ти нам принесла. Літечко,
теплечко, дітям [дай] яєчко».

Ф

СОРОК СВЯТИХ Пекли
ли сорок пирогів з квасолею, раніраніше з волошняком. Гальопи пекли (такі, як лапа). Як лелетять гуси і журавлі казали: «Вам на нове літечко, а нам
на здоров’ячко». Жайворонки пекли з очима-ягідкаочима-ягідками на паличці, давали дітям бавитись.
БЛАГОВІЩЕННЯ Не можна
ожна запасувати корову, запозаполювати.

БЛАГОВІСНИК Нічого
ого не роблять, бо не вдається. Це
такий чоловік, що тільки раз на рік підводить очі,
дуже недобрий. Одна жінка стала ткати на БлаговісБлаговісника, зайшов до хати великий баран, вона злякалась,
зудала йому хліба, коли сниться: «Добре, що ти мене зу
міла зустріти, а то б я тобі показав кросна».

ІМ
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СЕРЕДОХРЕСТЯ
клаДОХРЕСТЯ Пек
Пекли
ли крижики, в самий перший кла
ли гроші. Брали бидло запасувати, з крижиком тричі
Середохреснообходили кругом бидла. Гальопи пекли Середохресно
го тижня.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Били вербою.
ербою. Казали: «Од року до
року вербою по боку».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Жилник пекли. Правилось в церкві,
довго вклякали на колінах.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святили паску, ковбасу, яйця (без
лушпиння). Колись яйце качали по вулиці і билися:
«куцяти яйце». Перед Паскою ходили волочити по
дворах. В хаті співали. Ходили діти 8–10 років.
СУХА СЕРЕДА Як загородять забор на Суху середу –
розгороджують.

ПЕТРА
П
ЕТРА І ПАВЛА З сира робили петрівничка, пригощали
ЕТР
ЕТРА
зопастухів. Від Петра починали зажинати. Бороду – зо
пастухів.
ставляли на полі. Співали обжинки. Господарів гопали, обв’язували господарів по закінченні роботи пучками жита, картоплинням.
ІЛЛІ Пан заставляв робити, казав, що святий Ілля – пророк. Стали класти скирти, то Ілля всі попалив. Як грім,
то Ілля парою сивих коней їде. Ілля облаки розтинає,
а Михаїл їде в бричці і в злого духа стріляє. Злий дух
може сховатись тільки під плитку, там де чоловік оре,
а під чоловіком і худобою його всюди вбивають. Як довго дощу немає, сиплять свячений мак в криницю. Як
велми гримить і буря, треба просить Юрія і Іллю (Миколи) – вони управляють небесами (щоб одвернули).
ВОЗДВИЖЕННЯ Чесного – кажуть, щоб почути дзвін,
змії лізуть на дерево. Після того свята гадина сама
лізе, щоб її забили.
ПАЛИКОПА Не можна жати – спалить.

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ В четвер вмерлих душ Трійця, вмерлих душ Великдень. На могилках плодових
дерев не садять.

Записали Л. Артюх, О. Васянович 12 червня 2007 р.
у с. Острів’я Шацького р-ну Волинської обл.
від Кота Мусія Миколайовича, 1917 р. н.,
Кот Ксенії Миколаївни, 1924 р. н.
та Ковальчук Євдокії Купріянівни, 83 роки

ЮРІЯ Пекли юрник, або юрок (довгий хліб з хрестиком).
Брали його в хустку під руку, йшли в жито. Походять
по полі і йдуть додому. Перший раз корову виганяли
на пашу вербою.

ВАРВАРИ Варвара ночі ворвала. Днє доточила. На Варвару храм. На Варвару збиралися хлопці й дівчата на
гулянку. Коли я ще молода була. Може ще й вип’ють,
співають. Але до клуба не ходили.
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МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола заб’є кола – вже зима.
РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять на Різдво і як воду святять. Першу називали
«різдвяна», а другу – «крещенська». Мороза гукають:
«Морозе, Морозе, ходи до куті». У нас колись за Польщі стілько грушів було. Вже наш батько вирядить
хлопців, вони боси, всі грушки об’єзали. По снігові
побігають. Таки з соломи пояси поробет і об’єжуть.
Це на Коляди робили. Це перед Водосвяттям. Мороза
гукали на Другу кутю. Кутю варили з ячменю, мак добавляли, бо піст, меду добавляли або сахаром посипав
і всьо. Колись ми сахару і не бачили. Як купиш пару
брусків, а ні – то брусок. Кинеш маленьку сахарину.
То це така у нас була заправа. 12 страв треба було варити, але не можна зварити, бо важко. Варили кисіль з
ячменю. Заквасить, два дні постоїть, процідять, а тоді
варять. На покуті ставили кутю, снопка і сіно. Сіно
під стіл і накриєм скатєркою. То в нас так було Роздво
все. Сіно корові давали. Ворожать перед Новим роком, нашим, 13 січня. Палюхи варять з муки, з гречки.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чистий четвер миють, мажуть, шоб
чисто було. Йдуть до церкви на Страсть. Є такі, шо
од Четверга до самої Паски не їдять. Як повечеряє в
Четвер, то на Паску поснідає, ні води, нічого не їсть.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску не випалюють крижики, але
йдуть з вогнем додому. А цього року погасило вогонь,
зимно було на Паску. Беруть святити хто шо має: ковбасу, масло, сало, усього потрошку. Колись мій дід
було каже, [що] молочне поросє заб’ють, у піч опечуть і то вже несуть на Паску святить. На Паску приходиш: «Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос
Воскрес!» Ставимо на стіл кошолку з усім. Яйця полуплені святять. Розріже усім потрошку. Полуплених
яєць святять стільки, шоб було на три дні. А тоджі вже
хто шо хоче, то те і їсть: і крашанки, і паску.
ИЙ ПО
НЕ ДІЛОК На П
ОБЛИВАНИЙ
ПОНЕДІЛОК
Паску і старі, і молоди
ПОН
ідуть волочити на другий день.
ЮРІЯ На Юрія
Юрія беруть булку хліба у поле, як сховається
у житі, то буде врожай. На цю булку казали «юрок».

Е

ВОДОХРЕЩА Тріщи, не тріщи, пройшли вже Водохрещи. Колись воду святили на озері, цього року
під церквою. І зараз як є мороз, то на озері святять.
Хреста ставлять, вирублють з льоду. Батюшка як начне кропити, то обростеш і єллю. Вмиваються водою.
Наберуть додому. Дома п’ють, хату святять, крижики
олодязь ллють. Я і теперка вливаю.
з глини роблять, у колодязь
свяІ худобу святять, тілько там, де свині стоять, то не святять. Як посвятиться водиця, то мороз пересидиться.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов Вербич – кожуха позич. Ще
холодно. [Як треба було поститися на Страсному тижні?] В пуст сала не їли. Масло і то в бочечку закладали.
І після Паски вже розговлялись.

М
ИКОЛИ
ИК
ЕСН
ЕС
НЯНОГ
ОГО
році один Юрій, а Микол
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО
ОЛИ В
О У році
два – зимовий і літній. До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки.

Ф

Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Зельони
ТРІЙЦЯ
Я Зельо
ни свята, все зельоне. Май наламаємо –
клен, лепеху, березу. У дворі ставлять і у хаті. Лепеху
розкидають по двору і по хаті. Прийдуть мерлиї до
прянинас обідати. Ми їм ставляємо на стіл у неділю пряни
ки, цукерки і не прибирають. Це стоїть до понеділка.
Потім проводи їх проходять. Од неділі до понеділка
Потім
цілий тиждень Росальни. Росалки прийдуть. Цілий
цілий
тиждень усе умаяне і поставляна їжа для мертвих. Як
є покойнік, то вішають рушника. Як пройдуть ці дні,
то вони підуть по житови. «О, вже пошли», – кажуть.
Колись люди бачили росалок, танцювали вони. Моя
баба колись казала. Колись у Бога дуже сильно вірували. Теперка сильно усе помінялося. Теперка у Бога не
віруємо, ми грєшники усі.
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омниці – Стрітення. Із самої церкви додоСТРІТЕННЯ Громниці
доми несуть свічки, несуть огонь. Вималюють кри
крижика на потолку, колись то на бальках випалювали,
на дверях так само. Це шоб Господь нас хоронив. Як
грім гримить, то шоб не било у хату. Як гримить, то
свічку цю запалюють. Свічку вбирали крижиками,
пацьорками, стрічками, льоном. Як у другої людини,
півто посьвітять, спалюють рожу. «Як на Стрітення півень нап’ється водиці, то на Юрія бик напасеться під
корчом». На Стрітення підпалюють волосся навхрест
усім, щоб не боялися грому. Худобу не займали.
ЯВДОХИ На Явдохи
дохи зими не лай і саней не ховай. Не
кажи, шо вже зими нема. Як погідлива Явдоха, то буде
і літо хароше.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олексія вже весна по
починається. Олексію, Олексію, вже я тобі льон посію.
Саме раньше сіяли льон.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не можна у землі
робить. Бо ще рано. Тіко після Благовіщення сіємо
розсаду на капусту, помідори. Яка погода на Благовіщення, така буде і на Паску. Благовіщення і Благовісник – великі свята, як і Паска. Нічого не робили, бо
Бог покарає.
МАСЛЯНА То такий піст був. То ото має перед Постом
бути. То кидають м’ясо їсти, а масло пускають, то Масляна. Їдєть масло, молоко, сир. М’ясо й сало вже не їдєть.
[Що варять?] Наварать собі картошки, з волошняком
(то квасоля). Кожну неділю мати пече пироги. «Бо то
не неділя, – каже, – як не напечеш пирогів!» Наварить
борщу, а кісточку там кине, таку, шо тілько покришить,
бо м’єса не поділить, бо нема. «Скварочку не їжте, дітки, то треба запечи для косара, шоб дужче косив».

ІВАНА КУПАЛА Сонце грає на Івана Купала. Дивишся
на його, а воно міняється: білим, зельоним зміняється.
Так ото переграло і всьо.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали так ще перед Петром.
Нажнемо серпами, посушимо, пооббиваємо і несемо
намелемо у жорнах і напечемо такого хліба, що теперка свині не хочуть їсти. Кажемо: «Молодого хлібця напекли». По Петрі до Юр’я тре, шоб було сіно і в дурня.
Як закінчать жнива, то ставлять бороду, співають. Обжинки уже. Вінка зроблять купочкою, обполють кругом, лєнтою зав’єжуть і співають:
Ми бороду пололи, пололи.
Ми рученьки скололи, скололи.
Шоб бороду не пололи, пололи.
То рученьки не скололи, кололи.
«Бороді» клали хліб, а тоді всім поріжуть і з’їдять.
А тоді снопка забирають у хату, святять його на Спаса – називається «вінок». Його вбирають по-всякому:
і барвінок, і цвітки.
ІЛЛІ На Ллє бура очі заллє.

39

www.etnolog.org.ua
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

ПАЛИКОПА Як жнеш жито на Паликопи, то згорить.
Як Ганна нажне, то Паликіп спалить. Паликіп – Пантелеймон.
СПАСА На Спаса ще беруть яблука, грушки. До Спаса
не їли яблук, як дитина умерла. До Спаса бери рукавиці до пояса.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Михайло на білому коні приїде чи
на чорному. Як впаде листя – то чорний, а як сніг – то
білий.
ПОКРОВА Як вітер на Покрову зціль, то буде так усю зиму.
Покрова, Покривонька,
Покрий мою головоньку,
Сякою, такою ганчіркою,
Шоб я не була дівкою.

с. Піща

людина хвора (шкіра нечиста) як задзвонять звони
опівночі, батюшка скаже «Христос воскрес», біжать у
воду купаються – воно і пропадає. Хто умре на Паску,
тому відкритий Рай. Артос – пекли на паску, розрізали
на Проводи і по частинах всім роздавали.
СУХА СЕРЕДА Святять воду в церкві. Покроплять в
хліві, в хаті, як гримить. Не можна забори городить.
Господар городив, заставили одбить – пішов дощ.
ЮРІЯ Ходили на поле з «юрками», або «юрниками»
(довгувата паляничка у вигляді руки). Кожний хазяїн
ходив до схід сонця, обходив поле. Як його не було, то
господиня. Баби, молоді дівчата ходили в Розстань до
церкви. Ішли в Розстань з батюшкою, гойдались на качелях (і назад з процесією йдемо). Перший вигін корови – на порозі кладуть юрник, щоб корова через нього
перейшла, кропили водою, виганяли вербою. Вербу
затикали в поле, заставляли пастуха три або дев’ять
раз оббігти круг скотини, щоб не розбіглась.
ТРІЙЦЯ Пле
пасПлели
ли коровам вінки, господарі частували пас
вотухів, давали подарунки; на Трійцю обливались во
дою. Май – по хатах, і в хліві, і в житі. Лепеху з підлоги
ховали і використовували для хвороби (парили ноги).

Е

З польового щоденника Г. Бондаренко, записано 1985 р.
в с. Піща Шацького р-ну Волинської обл.
від Гурич Параски Карпівни, 1916 р. н.,
Дацик Теклі Мефодіївни, 1907 р. н.
та Нечипорук Антоніни Костянтинівни, 1912 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Робили
били звізду, колядували. На
Різдво ходили з вертепом (Смерть, Чорт). Дівчата гагадали. Кутю варили, на сіно ставили і ложку куті до
стелі підкидали.

РУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ
Трійці четвер – Русавчин
Р
УСАЛЬ
УС
АЛЬНИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕН
НЬ Після Т
потиждень. Русавки виходять в четвер, у віночках по
плетених. На Русавчин тиждень вдень не можна спати.
Я пасла бидло, коли дивлюсь – вони так хорошенько
сплетанцюють по тому житу у білому у віночках гарно спле
тених. І тіко я їх перехрестила, так і пропали. […] Баба
віяк ішла до хати полем, то бігло чотири дівчинки у ві
ночках, прибрані так, як померлі діти. Казали, що в тей
Затиждень не можна кидати дитини самої в полі. […] За
раз через озеро пливуть русалки. Послє Трійці в четвер
йдуть на могилки, підправляють могили.
йдуть

Ф

омниці. Прикрашали велику свічку і на
СТРІТЕННЯ Громниці.
бальку коптили нею хрест від грому. Cпівали на вуливулиці вечорами: «Весна, весна, на чім прийшла?»
СОРОК СВЯТИХ Пекли
ли сорок пирогів з квасолею, або
робили сорок вареників з сиром. Коли прилітали
птахи, з ними вітались, а коли відлітали – бажали їм
щасливої путі. Чайка, бусень, дика качка, гуска – як
побачать, то сказати: «Дай тобі Боже, добре літечко,
а мені на здоров’ячко». Як летить бусень приказують:

ІМ
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Дай, Боже, тобі на нове літечко,
А мені на здоров’ячко.
Щоб я так ходила, як ти літаєш.
Виводь своїх діток щасливо,
А мені дай здоров’ячко.

МАСЛЯНА Готували
тували масляно-молочні страви.

СЕРЕДОХРЕСТЯ Пекли
ли хрести. Хрестики берегли до
першого засіву. Клали хрест на полі, на портовині
(скатерть з кутасами), забирали додому, ділили між
домочадцями і худобі давали. Збирається багато дівчат, грають в хрест (водять «хрещик»). Коло, одна дівчина в середині: «Устань, Дрема, устань, Дрема, просипайсь, умивайсь, утирайсь. Гляди, Дрема, на народ,
на народ. Вибирай, Дрема, кого хоч. Цілуй, Дрема,
скільки хоч».
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили вербу, зберігали про случай.
Били вербою: «Будь здоров, як вода. Рости хутко, як
верба. Будь багатий, як земля». По три рази всіх вдарять і скотину.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Жилник. Ісуса Христа мучили.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Обов’язково яйця красили, на
цвинтарі бились яйцями і качали яйця по землі: «куцявки», «куцьки грати», «куцять яйця». На Паску як

КУПАЛА Палили Купалницю (вогонь). РозкидаІІВАНА
В
ли головешки, так кидали, що й на голови могли потрапити. Вінки пускали на озеро по два, як зійдуться – заміж піде. Обливалися водою. Вмивались росою. Кажуть, що грає сонце, миготить. Збирали зілля,
Іванові ягоди. Багульник (багонник) затикають для
свиней, щоб не боліли. Вмивалися росою, щоб не було
прищів. Рвуть льон, плетуть коси і кидають у вогонь
(щоб гарна була коса) і оббігали вогонь – щоб бути
здоровим. Головешками кидали один на одного, кидали вінки у вогонь. Головешки підкидали вгору. Трави
збирали: материнку, чебрець, звіробой, Іванові ягоди.

ПЕТРА І ПАВЛА Казали, що перестає кувать зозуля. Зажин – першу жменю навхрест зв’язували, брали свячену воду. Перехреститись, за спину тикали дубову
гілку. Дожинки – оставляли кружочок, обполювали («бороду» полоти), колоски закопували в землю.
Перев’язували і цвіточки прив’язували. Якщо находили
два колоски, їх зберігали для удачі. Такий колосок – то
признавали за щастя. Плели вінок, накладали на дівку,
хазяхн знімав і частував. Якщо дівки в господарів не
було, то робили букет, який святили на Спаса. Співали:
Ми бороду пололи, (2)
Попереді як лебеді женці жнуть,
А позаді [...] воші б’ють.
Вже женчики доджинають, (2)
На сонечко поглядають.
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ПАЛИКОПА Не можна робить на полі, може дуже гром
гриміти і буде людині нещастя. Відвернуть грім – біля
стіни надворі лопату поставить і копу.
СПАСА Святили яблука, зілля святять. Которе зело клали мерцю в подушку.
ВОЗДВИЖЕННЯ На Чесного хреста всі гади лізуть під
землю, ховаються. Котрий гад останеться, то то вже
на погибель. Вужі смокчуть кров. Вужа забивати гріх,
без божої волі він ніколи чоловіка не вкусить. Христа
як мучили, піднесли йому вужа: «З’їж, то ми повіримо,
що ти син Божий». А він каже: «Боже мій, з того гора,
я буду їсти угора». Так пішли вугри. Кажуть, що гадство лізе на дерево і слухає дзвін у церкві, хто почує,
то лізе в землю, ні – гине.

АНДРІЯ На Андрія калиту не пекли.

МАЛАНКИ Колядували перед Новим годом, 13-го числа. У сусідньому селі і 7-го колядують, а у нас якось не
було. При совєтській власті стали посівати, а колись
такого не було.
ВОДОХРЕЩА Трещи, не трещи, то пройшли вже Водохрещи. Вже мороз довго не буде. Перед Водохрещем
ждали поки воду посвятять, а тоді вже їли. Воду у нас
святили сконавіка [споконвіку] на озері. Вирізали там
ополонку, як мороз ставили з льоду хреста, обливали,
шоб замерз. Бураки одварували червоні і поливали
його. Так зроду у нас святили до [19]55-х років. А послі
вже не дали і так по сей день у нас. Всігди пошугають,
бігли вмиватися до ополонки, а теперека кругом церкцерк
ви постають і святять так, як паску. Як принесуть воду
додому, то всі попили, а остальну в колодязь лили, хуху
добу, будинки святять, оставляють собі у хаті. На Івана
Хрестителя посля Водохрещ скрізь хрестики ставляставля
ють на дверах.

Е

Записав О. Васянович 11 червня 2007 р.
у с. Піща Шацького р-ну Волинської обл.
від Терети Марії Костянтинівни, 1949 р. н.,
Бранчук Тетяни Олексіївни, 1937 р. н.,
Нестерука Федора Борисовича, 1932 р. н.
та Нестерук Ганни Максимівни, 1932 р. н.

запорають, приходить з снопком і каже: «Слава Богу!
З Колядою!» І ми всі: «Слава Богу! Дай, Боже, дождати
на той рік». І тоді починали вечеряти. Після вечері все
поховали. Тико оставляли як покойнік є. Як поховали,
то до сорока день шоб на столі стояли вода, силь і хліб.
«Зорна» кутя, бо не давали їсти до зорі. На Роздво йшли
до церкви хто міг. А тоді приходили з церкви, сідають
їсти. Вже все їдять, хто шо має.

ВАРВАРИ Колись ми прєли. Нічого не мали – все з своєї роботи було. То казали: вже Варвара ночі ворвала,
а днє приточила.

С ТРІТЕ
ТРІТЕНН
ННЯ
НН
Я Громниці
Громниці – це Стрітення. На Стрітеня як
СТРІТЕННЯ
свічки, то батюшка святить, і тріскотєть міцно, ну то
кажуть: «Буде громове літо». На Громниці нап’ється
водиці, то вже буде близько літо, вже весна
пі
вень водиці,
півень
буде скоро.

Ф

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Колись
лись гостинці на Миколи
рождєприносили. Колись не знали, коли у тебе день рождєнія. Казали батьки: «Ти десь коло Громниці родився».

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза
оза на кутю гукали. Як
були ми малі, то збиралися усі, нас було семеро дітей.
СтаВносить тато сіна гарненького такого вечором. Ставимо туда кутю, ложимо пиріжки. Як сідаємо усі, тато
бере кутю на ложку і до стелі кидає і кличе: «Ходи, діду
Морозе, до нас вечеряти. Якщо не хочеш, то не йди на
яровину, на озимину». На всі три куті просили. Варили
кутю ячмінну. Вона має бути пісна: заправляли маком,
мак вертіли з сахаром, мед добавляли. Перша кутя –
Хре
Рождественська, друга – Святого Василя, третя – Хрещенська. […] Вже в миску як накидають, то ми всі діти
гладимо кутю, шоб була корова гладкая. Як мають їсти,
то всі зажмурать очі і кажуть: «Морозе, Морозе, ходи
до куті». На кутю як сідають, то хутчій усі: «Кво, кво», –
це шоб квочка сіла. Кутю ставлять на покуті. Прино
Приносять жито, снопка жита і сіна оберемочок. Тепер же ми
зерно ставляєм чи в мисочці, чи в стакані, чи в чому. Те
сіно забираємо, шоб квочку садовити на нього, бо вже
висидить. Теперека молодиє видумують дванадцять
страв на кутю, а в нас такого не було, бо не було з чого.
Готовили таке: грушок насушеть таких, як ніхеть, і вже
зварать, гречани кисіль, з овса кисіль. Жур то геначе.
Як заквашене тісто в діжці, то розчини вкинуть, шоб
воно кислоє було, добавляєть гречаноє муки трошки і
вже варать його перед полумньом. Сім’є ше добавляли.
Звар варили. Пшоно у ступі товкли. Хто з маком, а в
більшості коноплі труть. З тим товчеш. А то наварать
теї каламахи. З квасолі пироги. Волошняку з ягодами
намнуть да пікуть. Ото така коляда. Як з колядою іде
і святить воду, то того пірога чи булку хліба навхрест
кладе і ходе будинки обсвячує. Це вже на Водохреща.
А на Роздво не їли, не давали їсти до зори, цели день.
Як зора зийде, то приходить хазяїн з сіном, вже худобу

ВДОХИ
ВД
ОХИ Явдохи
Явдохи – перший день весни. Якшо погода,
ЯВДОХИ
то буде тепле літо. До Явдохи тре, шоб було трави по
то
боки. Як Явдоха хороша, то і весна буде хороша, як
боки.
Явдоха погана, крутить снігом, то буде весна погана.
роби
На Явдоху вельми сохраняються, шоб нічого не робити, бо вона не така святна, як грозна.
СОРОК СВЯТИХ На Сороки якщо півень нап’ється водиці, то на Юр’я наїсться віл травиці. Як мороз на Сорок святих, то буде сорок морозів, чи це вже не буде.
На Сорок святих бусень принесе ломачок сорок. Колись, як будинки були соломою критиї, то через дватри хлеви бусень сидить. А тепіреко йому трудно робить кубло. Тепірека їх мало де є.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Олексія горох сій. Хоч і холодно,
а я завсіди садила.
БЛАГОВІЩЕННЯ Благостуй земля до Благовіщення. Треба, шоб земля отдихала. А вже посля Благовіщення треба все починати. Якщо порушити це, то
неврожай може бути. Треба, шоб усе воно було так,
як треба. Тепер много всього не дотримуються. Ми
старі і то всього не дотримуємося. Яка погода на Благовіщення, то така буде і на Паску. Це збувається. До
Благовіщення треба шось засадити: картошку засаджували. Якшо вилетять пчоли до Благовіщення, то
будуть сидіти посля Благовіщення стілько, шо раніше вилетять. Як на Благовіщення, то так і на Паску.
В більшості збувається, бо і Паска – великий празник,
і Благовіщення – тоже. На Благовіщення дівка коси не
розчісує, а пташка кубла не робить. До Благовіщення
не колупають землі. Од Запуст землі не оруть. Запуски

41

www.etnolog.org.ua
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ

від 25 листопада – хай вже земля відпочиває. Теперека
не щитаються, а тоді стараються, щоб земля була підорана на зиму.
СУХА СЕРЕДА У Суху середу не можна городити, бо загородиш дощ.
ЮРІЯ Колись на Юрія на жито ходили, тепер молодиї
не ходять. Пікли пампушки такії – юрки, або юрники.
І біре хазяїн за пазуху, і він всі поля обходить. Заходить в поле, вклякає, кладе юрника в жито. «Отче наш»
зговорив який там уміє. Так, поки обійде усі свої поля.
Називається «юрниковий хліб». Це такий релігійний
обичай, но я так понімаю, шо він обзор робить, шо там
де треба. Як юрник сховався у житі, то врожай буде.
Качалися по житови, така прикмета була. Так одне по
другому: діди ходили і баби ходили, а теперека то так.
До Юр’я коли виженеш корову у поле, а коли й ні. На
Юр’я шоб було сіно лядо в дурня. Лядо – означає даже.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки ніколи.

СПАСА Од Спаса рукавиці до пояса. Як колись жнива
були, то до Спаса должен хазяїн обізатєльно убрати
з поля і зложити у копни. І при конці як дожинають,
то роблять там таку клітку, проривають. Оставляють
жменю зирна і його закручують так як по сонцю і вже
тоді кладуть. Тую стерню обполють, обгородять. Вже
то щитається борода – обжинки. До Спаса шоб було
жито дожитоє. Шоб на Спаса вінка занести до церкви
святити.
ДРУГА ПРЕЧИСТА, ДМИТРА Дивилися, з якого боку
вітер дує. Якщо він дує з півдня, значить зимою більшість вітрів буде з півдня, якщо з півночі, сходу і заходу, то так буде і зимою. Більшість будуть вітри звідти
дути. Дмитьор – хитьор, бо перехитрує Пречисту. Бо
буває, що совпадає вітер на Пречисту і Дмитра, а буває, шо ні, але Дмитьор славніший, він перехитрить.
Я На Чесного стараються, шоб у ліс не
ВОЗДВИЖЕННЯ
йти, бо то там вужі сповзаються. Кажуть, шо вужі хохо
чуть дзвона почути і лізуть на дерево. Ти будеш іти,
а він упаде. […] Ми йшли льон звозити. Ну і дощ мо
моросить. Рішили не йти. А було свято Чесного, рішили
піти по журавлину. Не дойшли десь з півкілометра до
лісу, взявся вуж і вісімкою то за ту ногу, то за другу.
А вона кричить, скаче, а ми хто куди: втикаємо і крикри
чимо. А друга жінка не злякалася, виламала палку і до
нього: «Ах ти, напаснику, а хто тебе ту тека кликав».
Як начала коло його молитися, і він зліз з неї.

Е

ТРІЙЦЯ Перед Трійцею у суботу ідуть лепеху рвуть,
кльона обязатєльно наламати в хати позатикати, по
подвір’ю, до худоби понесуть застромлять, по дорозі
скрізь. На вікна ставлять. Осику ставлять тіко як бура
буракі хороші, як квасоля хороша, шоб хтось не спротивив.
Бо якись чародєй може зурочити. Але це не на Трійцю.

ПОКР
ОКРОВА
Покрови
ПОКРОВА
ОВА Од Покрови
окрови дай сіна корові. На Покрову
особливо замічали, як вітер з теплого краю, то буде
зима хороша, як вітер з холодного краю, то буде зима
погана. Покрова покриє або листом або снігом.

Ф

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Тиждень
день після Трійці – РусалРусални. Казали, шо русавки колись були. Нас завжди лякалякали, шоб ми не ходили жита колотили. Дітвора ж мне,
виминає все. То нас лякали, шо русавка може забрати.
Як ішли жати, то і дітей з собою брали, то казали: «Не
одходьте од дитини, бо русавка затягне у воду». Або
казали шо залоскоче так, шо дитя вмирає. Так колись
лякали. Їх ніхто бачити не бачив, але так лякали. РуРусавками ставали теє, шо нехрещені вмирали. Нас попопереджували: в озеро далеко не йди, бо русавка може
затягнути у воду, у колодєз не заглядай. На Трійцю по
поминали всіх тих, шо не своєю смертю умерли.

ІМ
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УПАЛА Ку
Купала
пала празнували. Старі жінки ви
ІВАНА КУПАЛА
виходили за селом, діти настягають гуллячок і палять.
І співали. Кругом купалници ходили. Молодії дівча
дівчата вінки плели, на голову накладали, в огонь кидали,
в річку кидали. Як поплив вінок по течії, значиться
раньше заміж вийде. Як якеї дівчини збило, значить
тая ще не піде заміж. Папороть колись ходили шука
шукати на Івана Купала. Як на гори, то до Івана начинали
жити. Дес числа 20-го липня начинали, але було шо до
Петра, но там, де гірка. Було таке врем’я, шо не хватало хліба, то там нажнуть, поставлять пору снопків,
обмолотять, на жорнах змелимо. Вже хліба напечем.
Ще хліб зельони. На Купала Івана всі боялися, шоб
першому не виганять корову, бо відьма нитку пірікине чи шо таке подумає. Бо, кажуть, шо відьма молоко
забірає.

ПЕТРА І ПАВЛА По Петрі й по теплі.
ПАЛИКОПА Шо Ганна нажне, то Паликіп спалить. От
Ганнів начинали жати. А шоб на Паликопа не ходили
жати, бо спалить. Паликіп – Пантелеймон.
ІЛЛІ Од пророка Іллі купатися не можна, бо Іллє – бура
очі заллє. Бура буде на озері. Пророк Ілля намочив поля.

с. Смоляри-Світязькі

Записала А. Дмитренко 4 липня 2008 р.
в с. Смоляри-Світязькі Шацького р-ну Волинської обл.
від Шумілової Наталі Яківни, 1939 р. н.,
Ключук Марії, 1936 р. н.
та Самойліч Ганни Сергіївни, 1934 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [На вечерю, що перед Різдвом
як кажуть?] Коляда. А вже перед Водохрещами Водяна
коляда. [У вас варять кутю?] Купуємо і варимо кутю.
Дехто, може, і не варить. Мої дід були... в Бога вірили.
Вони всю службу знали, шо в церкві правиться. І ми
вже сиділи тихенько, слухали. То кутю варимо так, як
всігда: з маком, з медом стараємся. [Пшеницю?] Стараємся з ячменю. [Як і колись?] Да. З ячменю стараємся. [Що ще до куті готуєте?] То ж посний день. То вже
все таке варимо. [Що обов’язково?] Колись були сухеї
грушки. Сушили. Тепер насушила, то свиням висипала. Нихто їх не їсть. А колись було таке, шо аж пищиш,
шоб ту грушку з’їсти. О. То бувало вже тих грушок наварать, вже тево. [А рибу?] Та і рибне шось.
МАЛАНКИ [На вечерю перед Новим роком як у вас кажуть?] То в нас Багатий вечур, кажуть. [А не кажуть
куготи?] Кажуть і куготи. [І куготали в вас колись?]
В нас і тепер тиї дітки ходять. [Як вони кугочуть? Ну
так смішно тево. Бо ж цікаво. Бо не всюди це є. Тут
є в Світязі, а там дальше по селах нема куготання.
[Ви самі з Світязя?] Я сама з Світязя. [Дорослі не ходять когутати?] Ні. Взрослі ходили в нас тико в церкву. Бувало так, шо колись взрослі ходили. Заробити
собі чи шо. Більші ходили, і хлопці, і дівчата колись
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закладаємо. Тако скрізь. [Що, крім лепехи, ще стелите і ставите?] Мяту. Кльон. Як нема кльону близько,
то липа. І все. [Горішину беруть?] Та то як хто хоче.
В нас кльонів хватає. [У вас закопують на Трійцю
клена чи березу на дворі?] Закопують. [Не знаєте для
чого?] Я знаю, шо як в поле йдуть, там десь посіяно,
зернови, картопля, там кльона тичуть скрізь таково.
[А коли в поле клена несуть?] На другій день ми, ми
несли. [Трійці? В понеділок, так?] Да. [Просто ламаєте й несете. А до хати коли несете?] А то вже в суботу. Перед вечором тако. [А коли знімаєте?] А коли
вже прийдеться. [Немає такого, що треба через тиждень?] Я не знаю коли.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ [Русалок у вас проводять
зараз?] В нас, ви знаєте, якось не так проводять. От
туто село Демчуки є. То там так – до полудня поробили, а посля обіда ніхто ні шагу нігде ничо не робить.
Русалниця. А в нас якось всі роблять і не то, шо от
такопосідають, празнують, п’ють, випивають. Нема тако
го. [Русальниця коли починається?] Не пам’ятаю. Як
я була, ну я знаю, років може сім було, то в нас тамо
кончаскрізь жито так було посіяно. Туто, вже село конча
лось. І ми колись ішли до озера. Ну як то діти йдуть до
озера, там купатися. То колоски несли, то ше десь шо
там тако. Ми біжим (там стежечка така була), і перед
нас так шось такі дівчатка ніби побігли. Чи воно нам
рупоказалося. Нам казали: «Не йдіте в жито, бо там ру
салочки є». Нас прєдупрєждали, шоб ми не топтали
побігйого. І ми ішли, поперед нас ніби дівчатка такі побіг
ли. А ми скоріше,
скоріше, бо вони перші до озера побіжать.
Ми бігли-бігли, їх нігде не стало. Шо то було, то хто
руйого знає. Може, нам показалося. [Не казали, що ру
русалки можуть залоскотати?] Та шось говорили, шо ру
салочки можуть так насміятися. Бо їм смішно, і шоб
ти сміялася. Таке о. Колись розказували, але хто його
ти
знає. [Що треба робити, щоб русалки не залоскотазнає.
залоскота
ли?] Не знаю. [Не казали, може, траву якусь брати?]
руНе пам’ятаю. [Яких пісень співали, як провожали ру
салок?] Не пам’ятаю. Я ж кажу, в нас в селі якось то не
заведяно, шоб русалок провожати, сидіти випивати і
співати. А вже от в Адамчуках, в тому селі, п’ять кілометрів звідси. Там наши колгоспні буряки були. То
ми вже полемо тиї буряки. І ми ж стараємся, шоб вже
кончити тиї дилянки. Полемо цілий день, а вже тиї
во, так якби мєсни тиї жінки попололи до полудня,
всьо. Послє полудня никого нема. Вже вони всі проводять. А ми полемо. А вони собі празнують. То ми
всі: «О-о-о, не мають роботи. О-о-о, ше русалки проводять». Ше на їх репетуємо.
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збиралися і ходили. А тепер, вже во як стала строїтися в нас церква, то вже не ходять. Бо їм нихто ничо.
Все на церкву. Не ходять вже заре. Ходять тиї малиї
діти. Кусіння ковбаски дам чи шо. Ще каже: «Колядую, колядую, на печі ковбаску чую. Як ковбаскі не
дасте, хата мохом обросте». Мусиш давати ковбаску.
Смішний такий. [Когутають то як?] «Ше в нас Васильова мати пошла куготати...» Дальше не знаю. [«На
паперті стала, три свічі сукала». А в вас як?] «Васильова мати пушла кугeтати, хліба солі доставати». Ой а як
же ж дальше? Нема пам’яті. [Колись ходили з Козою,
кажуть]. То я не пом’ятаю, шоб з Козою вже ходили,
при мені навіть. [А з вертепом ходили?] З вертепом
ходили. Я сама ходила колись за вертепом. [Вечерю
роблять перед Старим Новим роком? Багата вечеря,
так?] Ну, ну. Ми стараємся, шоб все було. [Парені
пампушкі робили?] То в нас на Сорокі тіко печуть тиї
пампушкі. З грішми. [В кожну гроші вкладають?] Нє!
У декілька. Як печем, то обично сорок пампушок. То в
десять положиш. [Перед Новим роком ходили колись
в садок дерева лякати?] У нас обв’їзували перевеслами, соломою. Перев’їзували яблуньку таково. То хто
його знає? [Кожну яблуньку перев’язували?] Кожну
обв’єзували, шо тобі буде родити. А як не перев’єжєш,
то не буде родити. А хто його знає?

ІМ

Ф

ВОДОХРЕЩА [На Водохреще, то ви ходили до Світязя
воду святити?] До Світязя ходили. [Стріляли колись
на озері, як воду святять?] Я не знаю. Я колись як хоходила до Свитязя і на озері святили воду, то я так проспростила,
а, шо я лежала, шо мені ноги одибрало. Обува то
яка була – материні черевики якісь обула польські ще
гет. І вони з дирками. Пока сухо було таково, мороз,
то ще воно трималося. А всі ж ідуть туди ж на Ірдань,
дальше. То я й собі сунулася, а вже й вода поверха, лід
тає. Батюшка кричить: «Не йдіти!» А люди хіба ододтовкнеш? І намочилася
амочилася тако. І додому. Бігом.

БЛАГОВІЩЕННЯ, ЯВДОХИ На Благовісника не засазасаджують
ють картошкі. Нічого. Не починають. [А коли
картошку добре засаджувати?] Як коли. Ми дивимося
калєндар заре. Коли хто вистроїться. Перед БлаговіБлаговіщенням шукають такій день. Я вже бачу у нас це всіди.
І я тепер картошку тоді розсаду. Не Євдошний, не БлаБла
говісний. Понеділок не мона. І вже засаджуємо. А тоді
вже, як садим, то вже мона в любий день їхати, бо ти
вже всадив. [У вас не можна на Євдоху садити?] Не
можна. Нє. [Кажуть – Євдошний тиждень?] В нас нема
тижня. В нас просто Євдоха.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР [На Чистий четвер як у вас кажуть?]
Страсний. Перед Паскою, перед Великднєм. [То у вас,
в цей день не миють хлібну діжку?] Не знаю. [Свічку, з
якою стояли в церкві, не казали що треба додому першому принести?] І тепер приносять з вогньом. Кругом обходять хліви, будинки. [Для чого випалюють
хреста?] Од злого шоб спасало. [Де викопчують його?]
А во скрізь по дверах.
ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА [На Трійцю у вас як кажуть –
Зелені свята?] Так. Кажуть Трійця і Зелені свята.
[Але колись, то більше Зелені свята?] Ага. Зелені
свята. [Яке зілля несете до хати на Трійцю?] Лепеха,
кльон. По підлозі стелимо, за образки, коло хливів

СПАСА [На Спаса що святять?] Яблука і якшо виноград
доспіє. І воду тоже, хто хоче. [Квіти якісь?] Цвітки.
[А збіжжя? Жито чи пшеницю, шо садять?] Ну, ну. [То
святять обжинкове?] Нє. Просто так. [Куди його потім дівають?] Тиї колоскі то потруть у жито, що сіють.
[Хто має йти зажинати перший? Чоловік чи жінка?]
Разом. В нас заре комбайни. Може, колись було так.
УСІКНОВЕННЯ [Не кажуть, що в Усікновіння є певні
заборони? Не можна різати буряка чи капусту?] Да,
да. То Іоанна... Ой, як то ж його... [Усікновіння голови
Іоанна Предтечі]. Предтечі. Ну, ну. Не можна нічого.
Є дехто старший, шо й дотримується.
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НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН
с. Василівка
З польового щоденика О. Курочкіна,
записано 11 липня 1973 р. у с. Василівка
Новомосковського р-ну Дніпропетровської обл.
від Поправки Оксани Самсонівни, 1899 р. н.

Господар іде, коляду несе,
І колядницю, і паляницю.
Мірочку гречки на варенички,
Мірочку пшениці на паляниці.
Мірочку вівса, зверху ковбаса,
І колядка вся.
Щоб родило жито в хорошую пору,
А пшениця як водиця сипалась в комору.
Щоб жена красніла, як вишенька рясно,
А хазяїн був веселий, як зіронька ясна.
Щоб жена красніла, як калина в лузі,
А хазяїн був здоровий, як місяць у крузі.
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ПИЛИПІВКА [Переказано словами записувача.] На Пилипівку жінки найбільше пряли, чоловіки скотиною
займалися.

Міхоноша з мішком все збирає. Їх одарюють, горілку
дають. Колядували:

ВАРВАРИ Варвара
ара ніч увірвала, день прибавила
(5 грудня).

Ф

АНДРІЯ Ставлять
авлять гілочки на Андрія (29–30 грудня) –
як зацвіте, то правда, що загадав, не цвіте – погано.
Дівчина: «Чи розбагатію
озбагатію я?» Гілочка: «Якби так легко
багатіти, як мені зимою розкриватись».
СПИРИДОНА СОНЦЕВОРОТА Заміч
Замічали:
али: як віхола чи
оттепіль – мед буде.

ІМ

СТРІТЕННЯ Замічають,
ають, як зі стрішків капа, то мед буде
капать, а як мороз, то погано.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На покуття,
покуття, там де ікони, сіно клаклали на лаві, на сіно ставили кутю. Страви скоромні не
можна: кутя з ячменю, буряк-юшка з нього, пиріжки
з капустою та квасолею, узвар, хліб пекли, солодкі
поорішки, книші. «Іди узвар на базар, а ти кутя на по
куття». Батько – «кво-ква-ква», мати – «ко-ко-ко».
Вечерю діти носили родичам, всього потроху, кутю
в кружечку: «Добрий вечір, прислали батько і мати
вечерю, а ми принесли». На покутті коло куті сідав за
завжди батько. Колядували душ п’ять – дівчата і хлопці.
Хлопці рождествували вранці, дівчата, жінки – ввечері. На Різдво мужики козу водили. Один козою
вдягався – рога йому роблять, тулуп вивератють. Під
вікном питають: «Чи можна козу завести?», або: «Благословіть козу завести». Циган її веде, одягнутий по
циганячому – юбка суконна з фантами, кучері йому
чипляють. Каже:
Ого-го коза, ого-го сіра,
Побігла коза у темні ліса,
А з темних лісів у Михайлівку,
А в Михайлівці всі люди стрільці,
Встрелив дід козу та в праве ухо,
А в ліве ухо уха потекла,
Пусть коза впала, нежива стала,
Ой устань, коза, та й підвидися,
По цьому двору зозвеселися.

Дівч
ата співали:
Дівчата
Нова радість стала, яка й не бувала,
Звезда ясна над вертепом світлом осіяла.
Де Христос родився, з деви воплотившись,
Як чоловік пеленами, з Бога сповившись.
Ой Боже, наш Боже, ти придивний царю,
Даруй літо щасливе цьому господарю.

Музики не було. Заходили до всіх, тільки не нахалом,
стукали в вікно. Ніяких костюмів не одягали, не наряжались. Потім гуляли святки з збираним, ділили
між собою. Давали гроші (три-п’ять копійок), пани –
20 копійок, бублики, сало, орішки, книші. Хлопці віхи
ставили дівчатам – дрючками дорогу перекладали, чи
на ворота дрючки чипляли. На санках катались. Заходили колядники до всіх. На слідуючий день ходили зі
звіздою.
МАЛАНКИ Ходять щедрувати і хлопці і дівчата. В хату
не просили, щедрували під вікном. Дівчата співали:
Меланка ходила, Василька водила,
Василечку, батьку, пусти мене в хатку,
Я жито не жала, край столу стояла,
Чесний хрест держала, золоту кадильницю,
Радуйтесь, люди, ось вам Христос буде,
Богу свічку ставте, а нам калач дайте,
Не ламайте, та ціленький давайте.
Їх одарювали: пекли горішки, бублики. Хлопці співали:
Ой на річці на Йордані тиха вода стояла,
Діва Марія свого сина купала,
А скупавши, в китайочку сповила,
А сповивши, в ясенечка ложила,
Над тим дитям три ангели ліжало,
А спід сонця три короля їхало,
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Первий королю миром кадилом поширував,
Другий королю щастя, здоров’я подарував,
Третій королю: на тобі дитя квіточку,
Та бувай здоровий, пану господарю, у дому,
Як Ісус Христос з янгелами у раю,
Цілуйте Христа в ніжки, нам виносьте пиріжки.
Зараз малі дати співають:
Щедрий вечір, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски,
Як не дасте ковбасу, хату рознесу.
Раніш малі теж ходили часа у чотири, здорові ходили
до півночі. Ворожили: кілки считали на тинах, лєнтою
чи тряпкою перев’язували (считали тричі по дев’ять):
багатий–бідний–багатий–бідний. Як у корі, то хороший, багатий. Чобіт кидали через хату – куди носком
повернеться з тієї сторони наречений; питали у прохожого як звуть, так і чоловіка будуть звать.

с. Шульгівка
Записала З. Гудченко 1997 р. у с. Шульгівка
Петриківського району Дніпропетровської обл.
від Пискун Марії Федотівни, 1926 р. н.
СТРІТЕННЯ Кажуть, як нап’ється на Стрітенія півень з
калюжі, буде мед капати. Урожай буде хароший. А на
мая, на Юр’їв день, кінь трави напасеться. Будуть хароші сінокоси, шо трави вже. Знаю, шо кажуть, шо
сьогодні Стрітенія, зима з літом стрічаються. А моя
мама каже не так. Каже, у церкві Стрічав Господь діву
Марію з дитиною. Оце, кажуть, настояще Стрітенія.
Я чула такі розговори.
ЯВДОХИ Явдоха, як картоплю витягують. На Явдоху
як-будто би тільки треба. А тоді Теплий Олексій –
тоже праздник. [Які птахи вважаються провісниками
весни?] Грачі, шпаки. Самі шкідливі – шпаки. Лелеки,
це вже буде настояще тепло. Лелека пізніше і ластівка.
Ластівка як прилітає, ото вже кажуть, тепло, вже все
можна сажать. Вже тепло буде. [Спеціального печива
не пекли?] Я не помню. Може, де коли робили, но за
моїх часів я не помню.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Утром ходять посипають зерном
(жито, пшеницю, кукурузу, насіння). Дають гостинця,
гроші. Ходять тільки хлопчики, дівчатка не ходять.
Жінкам не можна ходити рано по хатам. Хорошо, як
чоловік першим прийде. Вимітати не можна зерно до
Крещення, тоді вимітають та курям віддають. Коров
та вівець в хату не впускали. Посівали:

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОН

Ф

На щастя, на здоров’я, на нове літо,
Роди, Боже, жито-пшеницю і всяку пашницю,
Та будьте здорові, та з Новим роком, та з
Васильєм.
Васи
льєм.

ТЕПЛОГО
Т
ЕПЛОГО
ЕПЛОГ
ОО
ОЛЕКСИ
ЛЕКСИ Який день,
день, замічають, така буде по
погода, чи літо таке буде. Цей год, бачите, Явдоха була,
я зразу сказала, скверне буде все. І воно так і є, мокре
лучвсе, нехороше. Прошлий год високосний був, і то луч
че все було, як цей. В цей год дуже багато бур’янів.

ІМ

лодна кутя. Печуть
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Голодна
пісне – це великий пісний празник. Капусту варять –
свякапусняк, пироги з квасолею, узвар і кутю. Воду святять коло церкви, в глечиках, відрах (часа в чотирі –
до того нічого не їдять). Каждий спішить першим,
віа для чого, не знаю. Крейдою хрести пишуть на вікнах та дверях, на вуликах і горщиках: вгорі, внизу і
по боках. Кроп’ять свяченою водою (в тарілочку води
і сіна, що під кутею лежало, та й кроплять) і колодязь
кроплять, і скотину. Увечері вечеряють кутею. Ніхто
ложки не бере, поки батько ложку не візьме і не по
покличе Мороз: «Морозе, Морозе, ти чуєш, чи ні? Іди
до нас вечеряти. Ну, гляди ж, нам не морозь, не телят
не ягнят. Хлопцям носи поприморозюй». Тоді благо
благословлять, щоб їли.
вкулачки бились не в Василівці, а в
ВОДОХРЕЩА Навкулачки
Кочережках – тільки на Крещення. Як посвятять воду,
то дві половини села сходяться. На Самарі роблять
«Ордань» – вирублюють з льоду хрести (три хрести – два більших, третій меньший). Стіл вирублюють,
ніжки, плаху – там стає батюшка, ще і скатертиною застилають. Голубів пускають, як певча співає «Іордань»
(голубиний дих) – і тричі стріляють. Отслужать, батюшка воду похрестить, тоді набирають. Річка біжить,
тому треба скоріше свячено воду брать. Часів в дванадцять повертаються – скоромне їдять: кутю, ковбасу, м’ясо. Сідають обідати і кутю виганяють: б’ють
макалоном по кутку, де кутя стояла, б’ють знадвору.
«Ступай кутя і з покуття». Прибирають, сіно дають теляті. Кутю виносять на мороз. «Гребнів тягають» – знімають гребень з горіща і прядуть. Святки кінчились.
Ялинки були тільки у панів. Зараз ставлять сосенки в
хатах. Подарунків не було.

СОРОК
С
ОРОК СВЯТИХ Бу
Бублики пекли. Бо моя дочка само на
Сорок святих родилася. Як уже вона така стала, шо
вже понімала, ми всегда бублики пекли. В нас було
весло, як на човні колись плавали, в нас був човен
весло,
спесвій, як берег був. Ото те весло в нас на бублики спе
свій,
ціальне було. Так ми як печем бублики, а вона бігає,
вже год їй, мать, два було. А мати каже: «То це сорок
бубликів святих». А вона: «А я сорок перва». Бо вона
родилась якраз на сорок святих.
БЛАГОВІЩЕННЯ У церкву ходили. Вобще на каждий
праздник, шоб удома чисто було, прибирають. А Благовіщення… Це ж кажуть, яке Благовіщення, така й
Паска буде. Це перед Паскою 7-го числа воно всєгда.
Воно з числа не виходе. Паска, то, бачте, ходить, з неділі не виходить, а числа разні. А Благовіщення всєгда
в одне число. [Про Благовісника що-небудь розказували?] Шоб нічого ніхто не робив. Благовісник дужче карає, як Благовіщення. [А польові роботи можна
було, чи ні?] На Благовіщення раньше виїжджали в
поле. Це найбідніша вдова і та виїде. Це як раньше. Це
план, як кажуть, скласти. А тоді вже ідуть і роблять.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Які назви мали тижні Великого посту?] Перед самою Паскою – це Білий… Нє, Вербний,
Білий. Похвальний. Це як сорока крашанкою похвалиться. Це Похвальний самий перший. А тоді Білий,
а тоді Вербний. [Що робили зі свяченою вербою?]
Принесуть, поставлять її. А то паску печуть – притикають шишки. На кусочки ламають. Засушують.
І лежить так просто. Як оце… То можна одломити та
пожувать. [Як якась хвороба?] Ну, да.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР В Чистий четвер всєгда рано треба
вставать до схід сонця, поприбирать. А тоді позлива-
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ти пороги, шоб ніяка гадость не то… Це і я так роблю.
А найлучче, шоб льод ще був, крига, сніг ото. То беруть
удосвіта і змивають скрізь пороги, вікна. [Лід брали по
річці?] Десь треба, щоб у своїм дворі. [До річки не ходили купатися?] Дома купалися. Може, хто й ходив, не
знаю. [В Чистий четвер діжку мили?] Вимивали, шоб
чисте було. [Паску в який день пекли?] В п’ятницю.

Я всєгда так і роблю. А на праздник і я не ходила, і ніхто не ходить. [Дівчата парубкам дарували крашанки?]
Я не знаю такого. [Христосували?] Ну, аякже. Це всєгда так. Йде в гості і христосуються: «Христос воскрес!
Воістину воскрес!» А як шо Проводи, то: «Будьте здорові з проводами».
ВОЗНЕСІННЯ [На Вознесіння що робили?] Це так як
і на Паску, крашанки варять. Мати, було, і пасочки
пекли маненькі, пиріжки. Найбільше ми їх називали
«балабухи». Як рулєти, а тоді поріжуть. Зверху посахарим. Вони такі вкусні.
ТРІЙЦЯ Тройця тоже… Шоб чисто було, помазано,
в хаті чисто. Трави накосимо. Я всєгда ріжу, тепер і
тоді. В нас береги були. Дивишся, яка найлучча була
трава, ту різала. І щоб пахуща була. А тоді дерева.
Найбільше в нас тополі були. Гілочки втикаємо в двері, вікна, шоб нечиста сила не те… Біля воріт тоже.
А через тиждень, в понеділок, клечання знімають.
харо[Куди його?] Тоді, як купатись, можна. Листя ж харо
ше, пахуще, сухе.

Ф

Е

ВЕЛИКДЕНЬ [Що до Великодня готували?] Готовили
пиріжки, паляницю, все готовили. Це в суботу всєгда.
Красили [яйця] після обід. Цибулинням я всєгда. [У
церкву що брали освячувати?] Крашанки, сало брали.
Паску брали. Хліба кусочок, соль брали. І пшоно можна брати. [Ніж брали?] За ножа я не знаю. І не бачили.
[Пасочку одну святили чи більше?] Одну паску береш.
Таку готовлять, шо святити. Або я брала одну таку,
а одну маленьку на Проводи. Приходим же з паскою,
за стіл сідаємо, ріжем паску, сало, все. А тоді їмо. [Ріжете ножем?] Ми ножем різали, але невдобно. Це на
похороні треба лупати. [На Великдень на кладовище
не ходили?] На могили? Кажуть, на великі праздники
нєльзя на могилу йти. Треба йти перед праздником.

ІМ
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БАХМУТСЬКИЙ РАЙОН *
с. Никифорівка
Записав О. Васянович 9 липня 2009 р.
у с. Никифорівка Артемівського р-ну Донецької обл.
від Карпенка Федора Йосиповича, 1925 р. н.,
Македонської Любові Федорівни, 1961 р. н.,
та Шишацького Василя Хомича, 1929 р. н.

ЮРІЯ На Юрія
проЮрія попа зараз возять у поле на Юрія, про
привосять дощу. Оце начинається шось робить, то приво
зять попа. Він ходить святить ці поля.

Е

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Святий Миколай приносить дітям подарунки. Як колись було, я не помню. Тоді одинадцять копійок сто грам канфет було. А тепер п’ять
чи, може, і десять рублів. Тепер діти кажуть: «Бабушка, ти знаєш – Святой Ніколає. Подарок мнє нада».

БЛАГОВІЩЕННЯ Раньше не сіяли нічого і не садили до
Благовіщеня, а зараз у марту, у первих числах, то вже
і садять, і сіють. Казали, шо гріх. Раньше Благовіщеня – птичка гнізда не в’є. Празник великий. До Благовіщення бджіл не виносять, їх ховають десь у погребі
чи де. Кажуть, яка погода на Благовіщеня, така і на
Паску. Воно цей год так і було. На Благовіщеня холод
холодно було і на Паску холодно було.

ІІВАНА
ВАНА К
УПАЛА Зара
Заразз празнують. На ставку гуляння.
КУПАЛА
цвіЧерез вогонь плигають, штани палють. Папороть цві
сліте, но її не взнаєш. Вона цвіте секунду. Єсть люди слі
дили, не получається, не впіймаєш.

ІМ

Ф

оза на кутю не кликали.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза
Кутю варять. Да і раніше варили, тільки шо воно зазапрещалося, вроді, а тепер же воно одкрито все роробиться. І вечерку носять. Празнують Рожество. Зараз
у нас уже толком вечерьку і не носять. Раньше то хо
ходили, носили вечерку, щедрували. А зараз наші діти
вообще, а онуки, так ті бабушкє і дєдушкє принесуть
вечерю, бабушка і дєдушка одвалять по п’ядесят чи по
сто, то більше і не несуть. Кутю варять з рису, перловперловку варять. Раньше варили з арновки – ярої пшениці.
Раньше була арновка, а тепер її нема. У ступах товкли.
Добавляй туда хоч мед, хоч сахар, шо хоч. Мак не додобавляють. Кутю варять не один раз: перед Рожеством,
перед Водохрещем – Голодна [кутя].

М
ИКОЛИ
ИК
ЕСН
ЕС
НЯНОГ
ОГО
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО
ОЛИ В
О Ми оце приучилися, шо як цей
Микола пройде літній, то начинаєм садить помідори,
усе таке. А до Миколи не садимо, бо може поморозить.

дань. Раньше у нас ставок був, то там
ВОДОХРЕЩА Йордань.
ізводились. Вибивали там хрест на льоду. Заливали бу
буряковим квасом. Голубів пускали, стріляли. Раньше було
харашо. А тепер приїхав в церкву з города, посвятив, по
посвятив і все. Кропимо хазяйство тею водою. Я утром, ще
поччу встаю, набираю воду з колодязя нерозпечатаного.
Люди старі кажуть, шо як воду святять, то вона священна стає усюди. Я наберу банок дві, поставлю в погріб,
і вона стоїть. От у її свекрухи, може, годів десять стояла і
не спортилася. Вона святиться всюди. Небо одкрите. То
я наберу. Вона непочата. До дванадцяти часов ночі вона
почата, а після дванадцяти – непочата.
СТРІТЕННЯ Стрєтєніє – зіма з літом стрічається. Єслі
не поп’є петух води із стріхи, то меду не буде. Петух
должен попить. Єслі поп’є, то весна рання, і бджола
меду наносить.
СОРОК СВЯТИХ Сорок жайворонків бувало печуть,
і треба чи розкидать на полі, чи вгощать. Я точно не
знаю. Єслі нема морозів на Сорок святих, то сорок морозів одходиь, а єслі є, то ще буде сорок морозів.
* До 2016 р. – Артемівський район.

П
ЕТРА
ЕТР
АВЛА Жнива починають, коли поспіє. МоПЕТРА
ПАВЛА
АІП
жуть і до Петра, а можуть і після Петра. Часник ви
жуть
викопують до Петра. Петро ще літній празник. Петро
копують
минає, половина літа немає.
П
А
ПАЛИКОПА
Пантєлємона називають Паликопа. Нєльзя нічого з сіном робити. Один мужик складав сіно.
Каже: «Я складу». Воно візьми: «Гах!». І згоріло. Шо
там мужик. Ми привезли на Пантєлємона сіно до двору, і згоріло. Тільки згрузили.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилья. Нада лук викопать. Після Ілля уже купаться нєльзя. Казали: «Ілля насцяв у
воду». Раньше слухалися, а тепер купаються – сентябр – бархатний сезон.
СПАСА Їх три Спаси. На один їдять яблука, на другий –
тоє, на третій – те. Первий – Медовий, другий – Яблучний, а третій – Оріховий. Третій припадає на 28 августа. До Спаса не їдять яблук ті, хто своїх дітей ховає,
у кого діти помирали. Не їдять і ті, хто аборти робить.
Це ж тоже потіряла. Це ж гріх. Хто додержується цього, а хто – ні. Прийшов Спас – [тримай] рукавички на
запас. Готовся к зимє.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Нільзя нічого робить. Не шиють,
не стірають, не прибирають. Грішне. Бо Михайло зроби «чудо», шось там начудить.
ВОЗДВИЖЕННЯ Це гадюки злазяться на зіму. Гадость
злазиться вся, і вони там балакають між собою. Я все
время мєчтала поїхати в ліс в цей день подивиться.
Так воно чи нє. Но все время мене ніхто туда не везе і
не пускає. Казав Петро Маркович: «Я волів пас. Шум
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такий був, як лізли тії. Як лава. Гадюки тії. Я до вечора
тихенько відбув. У подвал нельзя лазить на цей день».
ПОКРОВА Уже жениться нельзя. Є приказка така: «Покрова – зареве дівка, як корова». Ніхто сватать не прийшов.

ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН *
смт Зарічне
Записав О. Васянович 2 липня 2009 р.
у смт Зарічне Краснолиманського р-ну Донецької обл.
від Павленко Марії Омелянівни, 1927 р. н.
ВАРВАРИ Варвара ночі ввірвала – вже йде на зіму.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Зімній Микола і кує, і забиває,
вже холода началися. Тепер Святий Микола приносить гостинці. Нам колись гостинці приносили, давали, а так шоб ото під подушки, то не клали. А такечки
мене вгощали, у мене батя був хороший і мама хароша. А тепер ото придумають да кладуть під подушку.
І неслухняним дітям тоже дають.

Постукають: «Можна?» – «Можна. Заходьте». А другий раз уже темно, пізно, а як я сама, то я і боюся. Тепер мало ходять колядувать.
МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Колядувати ходять
хлопці і дівчата, а маланкувати – дівчата. На Маланку
щедрують. Ще й гадали під Новий год, на Маланки.
Стоїш, стоїш. Чуєш: «Да сядь!». Це не вийдеш заміж.
Або кажуть: «Іди, іди геть!». То це я вже вийду заміж.
А то ще беремо знімаємо чобіт і кидаємо через забор.
Кинула, туди лежить носок, значить отуди заміж вийдеш. Я не ворожила, но бігати попід вікнами бігала.
Маланку не водили і Кози не водили. Співали так:
Маланка ходила, Василя просила:
– Василю, мій тату, пусти мене в хату,
Я жита не жала, золотий хрест держала,
Золоту кадильницю, срібну тарілочку.
Та не ламайте, по ціленькому давайте.
Хлопці
пці ходили посипали на Новий год. Тілько хлопці.
зерЯ оце впускаю, то вони насиплють того зерна. Це зер
но потім на поле трошки посиплють, а от курочкам,
шоб неслися да сідали, да квоктали. Як приходили
хлопчики, то їм казали: сідайте на поріг да заквокчіть.
То все такі примхи, а чи воно правда, чи неправда.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю я варю обязатєльно,
кампот, узвар такий. Пиріжки пекла. Напечу пирожпшеников, наварю куті. Кутю як варили, то товкли пшени
цю, ячмінь товкли. А тепер розлінилися, то варимо
з рису. Заправляємо ми більше ілі кампотом, ілі тюрі
наведем і тюрею. Тюря – солодка вода, мед розводим,
можна сахарь. Мак добавляємо в пиріжки, а в кутю –
нє. Хто і огріхи б’є да кладе, а я їх вже не вгризу. Вже
вани мені не нужні. Колись мама мак клала, а горіхів –
нє, бо їх же не було, по правді сказати. Кутю ставимо
на покуть, туди ще й сінця підмостим. Мама ставила
кутю, вона Бога вспоминала, всігда молилася. Мама
в нас ходила в церкву. Кутю варять два раза: перву
кутю – шостого під сьоме – Багатий вечір, а Голодна
кутя – перед Крещенієм. Треба дванадцять страв приприготувати. Варили пісне ми. Це пісний вечір був перпервий: капусняк, пирожки. Правда, колись ми пекли
пісні, але зараз чи стали багатші, вони не хотять їх
їсти, вони засихають, то ми печем здобні. Перше їдять
кутю. Як сідали вечерять, то гукали Мороза. Казали:
«Мороз, Мороз, приходь до нас на вечерю». Як пове
повечеряли, то стола поприбирали, все повитирали. Уже ж
Різдво, то пісна страва відпадає. Сідають за стіл усі.
У нас особенно мода була – всі діти сходяться до нас,
всі родичі приходять. Но родичів мало, а свої, дітвора,
усі приносять вечерю. Приносять пирожочок, куті у
горбочок чи у шо там насиплє. Як уже ходять по вулиці, то кому міняєш, а кому і такечки даси гостинця.
Прийшли і кажуть: «Ми принесли вам вечерю». – «Ну,
давайте». Ми даємо їм грошей потрошку, не по багато, канєшно, копійки. Гроші даси, канхвет, печенинка,
шось таке. Це тепер ми їмо ті канхвети, як хтозна-шо,
а тоді були подушечки манесенькі. Було як затягнуть
з хати в хату, то до всіх підряд ходять, вечерю носять,
і свої, і чужі, усі підряд. Колись так само було.

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Пер
Первий
вий год як одкрили у нас церкву,
у [19]90-му році, яких у нас людей було. У нас же два
села: оце Торське за річкою і оце Кірово, Попівка воно
називалося. І вони як зійшлися там, мене аж мороз
любере, аж сльози здавили, таких людей було, таких лю
дей. На річці зійшлися, на Жеребці. Він Жеребець був
потакий гарний, водичка там чиста. Зараз воно все по
заростало, воно зовсім не таке. Дітвора там купалася
так, плигали з моста діти, а міст високий, і глибоко
оббуло. Робили хрест на річці з льоду, красиво був об
ряжений той хрест, красним чи буряком чи чим вони
ряжений
гартам обливали. Як зійшлися два батюшки, як же гар
там
но співали. Оця вулиця од моста і до центра потоком,
потоком. Таких людей було. А зараз коло церкви зібралися, молебень прочитали. Як Голодна кутя, то
називається вечірня вода, а на другий день уже – орданська. Вода стоїть довго. Як дитинка захвора чи сам,
чи у мене дєдушка захвора, то я наллю у кружку чи у
баночку, а ложечкою давала. Як прийдемо з вечірньої
води, то ми беремо кропильце і ходимо кругом, кругом
усе посвятим і зсередини, і знаружі, і кладочку, і худобу, і курей. Даже вийдем на город і там посвятимо,
повиливаємо. Хрестики писали крейдою на дверях,
коли хто то обтирає. А ми як пописали, то так і стоїть,
поки не витреш там коли. Батюшка не ходить кропить
хати, він тільки ходить молитву дає перед різдвяними
празниками і перед Паскою, но більше перед Паскою.
Хрещенські морози всігда великі. Це рідко-рідко коли
нема, а всігда великі морози. Кажуть уже: «Тріщи – не
тріщи, а циган уже кожух продає». Уже тепліше буде.

Ф
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КОЛЯДУВАННЯ Колядувати ходили. Я не дуже ходила.
До нас ходили і здорові, пізно прийдуть, а їм по куску
сала даси, ще там шось, бутилочку наллєш самогону.
Вони ж тоді позбираються усім гуртом, і тоді вони випивають трошки. Колядують у хаті і діти, і дорослі.
* До 2016 р. – Краснолиманський район.

СТРІТЕННЯ Кажуть, зіма з літом стрічається. Воду святять на це Стрітення. Тоже вода целєбна така. Вона так
храниться, бризкають все тею водою. Свічки святять
на Стрітення і на празни́ки, на святки святять. Коли
хто захвора, то засвітять свічку цю. Як гроза, то не засвічують її. Як хто вмира, то не даємо ніяких свічок у
руки. Як на Стрітення нап’ється петух води, так хазяїн набереться беди. Ще буде холодно.

www.etnolog.org.ua
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН

ЯВДОХИ Це празник весняний. Первої весни. Вона
14 марта. У нас картошки вносять на Явдошки. Ага,
сьогодні Явдошка, то треба внести хоч ящичків три.
Ми там у хаті наставим ящиків повно. Вона гріється
і робиться тоді більш родюча. На Явдошки відкіля вітер: як восточний, так буде холодно, всігда холодний
він. Яка Явдошка, такий і вітер.
СОРОК СВЯТИХ Печуть сорок бубликів, самі їмо, дітям роздаємо, як хто прийде, то вгощаємо. Напечемо,
наваримо. Ції ж бублики місити, качати, а тоді вкинь
зварити, а тоді ще витягувати на днище і пекти трошки, присмажити. Маком присмачити. Як на Сорок
святих мороз ударить, то відійдуть сорок морозів.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Виносять пчоли у цей день.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це великий-великий празник. На
нього даже птичка гнізда не в’є. Його називають
«Перва Паска». Бог благословляє, і сади вже картошку,
і все роби. Вже Господь благословив на землю. Хто то
і робе, але більше додержується до Благовіщеня. Колись додержувалися. Яка погода на Благовіщеня, така
і на Паску. Це пошті шо так і буває.

ПРОВОДИ Після Паски Провади у понеділок. Кладовиприбище прибирають до Паски, все вигрібаємо, все приби
цвіточраємо, де шо підпалили, покрасили, підмазали, цвіточ
ки поставили, віночки повішали. НаП ровади беруть і
яйця, і паску, і канхвести, і печеня. Понакладають там.
накидаВи знаєтне, воно мені так не наравиться: гору накида
ють, а тоді начина те хвата, те бере. Я ото положила
всьо. А люде як хто хоче, беруть усі. Платочки вішають
на хрест для жінок і рушники вішають для мужиків.
Обідають на кладовищі. Коло могил у каждого стоїть
столик, стулочки чи там скамеєчки пороблені. Колись
столиків не було, то сідали на землі, а ні то так роздали,
подали, положили на гробик. І січас пасочку маленьку,
яєчко, канхветів положила на гробик.

Ф
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербна [неділя] перед Паскою. Вербу
святили. Та верба хароша, голови мили, то вкинь, оце
од пожару більше, казали, шо вона од грози. Ото тею
вербою коровку вигнати. Били тею вербою, як прийдуть з церкви, то тьохкали і казали: «Не я б’ю, верба
б’є, недалечко червоне яєчко». Вербна неділя всігда
холодна, но чого вона холодна, я вам і не скажу.

кам, хай поїдять. Як здороваються, то христоскаються
і цілуються. Ідеш по вулиці – христоскаєшся і цілуєшся з усіма. Іди туди, де дівчата ходять, і христоскайся
з ними, а бабів уже обходь. Я приходю з церкви, коли
дітвора прийде, а коли і сама. Похристоскалися з дєдушкою і з усими. А тоді ще рано-рано, то лягаю спать
трошки, а тоді: «Давайте вже будем вставать і будем
розгнівляться». Накриваємо вже стіл тоді. Саме перше їли свячене яйце, все було свячене: і ковбаса, і сало,
пирожочок, пасочку ту свячену перерізать. Відрізають
кусочок пасочки свяченої для всякого такого случаю,
лежить вона, поки шашелі не заведуться, корові віддаємо чи киці. Розбивають яєчко об яєчко. Цілий день
дзвонять у дзвони на Паску. Але у нас заре нема кому
дзвонить, ми купили, у нас такі гарні дзвони. У нас був
старий двір, то до нас усі родичі сходилися.

ІМ

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Уже перед Паскою [Чистий четвер].
Ми купаємося, миємося, все робимо. Вдома миємо
миємося, не на річці. Я так привикла, шо всігда голову мию
«чису Чистий четвер [у селі всі четверги називають «чистими»]. Купаться то таке діло, а голову мию у Чистий
четвер. Ідемо на Страсти у церкву. Свічки там, усе.
Приходимо додому з свічками і хрестики випалюємо.
Другий раз і донесемо акуратненько, є такі стьокла з
лампи. Випалюємо на покуті. Я не знаю, для чого він.
свіНавіть як затухло, то вдома можна запалить і тею свічечкою страсною напалить хрестика. На одвірках не
випалюють. А тоді начинаємо паски пекти у четвер.
У п’ятницю паски не печуть. А буває, шо піч занята,
от ми і в п’ятницю печемо, а у суботу уже то пирожоч
пирожочки, то звариш шось, особенно капусняк ми варимо, то
шось ізжариш. Шоб паска була височенька, грана така.
Є так спеціальна гільза, і вона така висока, і така товста,
то я в ній печу. Тоді гоголь-моголь б’ємо, тоді мажемо
паску і посиплємо чи горошком, чи канхветами, поріжемо, чи печенину подавимо. Більше то красять пшоно
чи шо воно. Крашанки ми більше цибулинням красимо, воно не вредне, а то шо тими красками накрасиш,
а воно пройде. Цибулиння не вредне, і таке коричнєве
буде, хароше, аж краснувате. Писанки ми не писали.
ВЕЛИКДЕНЬ Як ідемо у церкву святить, то шо є, те і
кладемо у кошик. Беремо паску, яйця, пирожочок,
якшо є, ковбаси кусочок ілі ветчини, ілі чогось такого,
сала кусочок, сиру твьордого кусочок, сіль обязатєльно у коробочку положу. Горілку і вино не можна святить, Боже сохрані. Даже батюшка сказав, шо не можна нічого такого святить. Яєць беремо небагато: штук
п’ять-шість, як ото ходять там із кошиком, то я положу штук двоє–троє. Святимо яйця у шкаралупі. Оббираємо яйця, як їмо, то віддаємо шкаралупи куроч-

ГотовГеоргія
еоргія у нас престольний празник. Готов
ЮРІЯ На Г
ляться люде, собираються. Усе ми несемо: гроші і їжу,
і м’ясо. Як попадає у посний день, то нічого жирного,
тільки пісне. Варять у нас капусняк. Це в нас закон –
тільки
пекапусняк. А от у Торському – там борщ. Пирожки пе
капусняк.
чуть. Ще там шось на вторе – картошечку-пюрешку,
по кусочку рибки чи м’ясця, катлєтку, може, зроблять,
кампот варять. А сперва оце служеніє: батюшок багатенько сходиться, душ дванадцять. а як заспівають.
А тоді вони вже одправили, а тоді вже абєд. Абєд
правлять батюшкам аддєльно. І у мене два раза правили. Пообідали, випили потрошку. А людей таких, прихожан, тоже приглашаємо. Не тіко шо з нашого села,
а й з других приїжджають багато людей. Там столи є
у нас спеціально, седушки там є. А цього року пагано – дощ був, то всередині було, ну нічого, поїли да й
усе. На Георгія ходили у поле. Немає дощику, то молебень наймали. Це пам’ятаю. Ходили: «Давайте опошлимось, шоб дощ пішов, бо нада дощику, а дощику
нема». Батюшка одіває свої ризи, набирає водичку
свячену, святе кругом. Кругом поле усе посвяте.
ТРІЙЦЯ Убирають хату зеленню. Я уже сама, то не кидаю зелені, а поставила букет цвєтов – стоїть у мене
в горшку, поки осиплеться. Ставлять любе дерево:
і липу, і осокор. Я на вулиці вішала осокор. Кидають
на пол татариння. Понакосюють і понакидають трави
по полу, а тоді ще пороблять, повикладають дорожки з білих комашечок. Зелень стоїть красиво. У церкві
святять зілля любе: м’яту, любисток, канупер. Тоді як
купаються, то його ложать. Це зілля стоїть у хаті тиждень, оце од Троіци, а тоді вже знімаємо. Я оце в церкві бачила, шо беруть, гребуть травичку цю додому чи
скотині дають. А дома тоже можна коровці оддати.
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ІВАНА КУПАЛА Празнують. Віночки плетемо, надівають дівчата, кидають на воду. Куди віночок там попливе, то туди заміж вийдеш. Це все було і є. Через
огонь стрибали. Деревце не вбирали. Співали пісні.
Тепер празнують, але слабо. Я усе своїм кажу, колись
польових цвіточків нарвеш яких-небудь, нав’язав,
причепив.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починають тоді, коли воно постигне. Але канєшно, шо після Петра. Петро – літній
празник. Уже часник треба вибрати до Петра, а то він
розійдеться на зубчики. Петро минає, половина літа
минає. Уже йде на холод, на убиль дня.
ІЛЛІ Ілля-пророк. Вже холода настають. Ілля наробе
гнилля – дощі начнуться. Нельзя купаться посля Іллі,
бо холод уже находе. Кажуть, шо Ілля у воду насіяв,
шоб не лізла дітвора купаться. Але купаються та й усе.
МАКОВІЯ Мак святять. І тепер святять. Он купила у магазині, да й посвятили. У мене ще й тепер стоїть там
у чашечці. Як посій, то не буде нічого на городі, буде
тих алкашів хтозна-скільки. Святять увесь мак, навіть
самосійний.

ВОЗДВИЖЕННЯ Це вже йде на холод.

їсти – значить буде багатий; як до куриці близько підсяде – значить жінку буде любити. Пєтух підійшов
до мене, значить я в цьому році мала вийти заміж.
І в тому році я вийшла заміж. То ж воно з покоління
в покоління передається споконвіков. То ж, навєрноє,
було правда.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Рождество хлопці ходили із
звіздою. Великі вже хлопці ходили, де-то по сімнадцять год. Приходять до двору, засвічують свічку.
Мама пускає, і вони співають. Вони зайшли, проспівали, а тоді кажуть: «Христос родився».
МАЛАНКИ Маланкували дівчата. А щедрували і хлопці,
і дівчата. «Маланка ходила, Василька просила...»
МАСЛЯНА Хлопцям колоди чіпляли. Які нежонаті. І дівчатам чіпляли, які не замужом. А тоді откуплялися.
Хто платочок прив’яже, хто ще шось. Хтось до дерева
Откупляприв’яже – ото тобі і колода. І откуплялися. Откупля
лися хто чим. Єслі хлопець своїй дівчині приціпив,
варенизначить вона должна його поцілувати.Варили варени
ки з сиром. [Чи робили фальшиві вареники?] Гроші
клали – багатий буде. Кому земля – це плохо. А кому
сіль – плакать буде. А сахар – це тоже хароше.
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СПАСА Спас – держи рукавиці за запас, уже холодно
буде. Святять яблука уже у нас. У кого дітки померли,
то нізя їсти яблук. Кажуть, ото як ти із’їси яблуко, то
воно буде там без яблука.

В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Воду святили. Ходили, за сім кілометрів
ВОДОХРЕЩА
у нас церква. Було так, шо ми із бабушкою ходили.
Приходили з церкви, бабушка бризкала вугли, начи
начиная з порога. Каждий вугол посвяте.
С
ОРОК СВЯТИХ На
На Сорок
С
СОРОК
святих пекли жайворонків.
Теж вирізали або ліпили. Спочатку головку, потім туту
луб, хвостик. [Скільки їх пекли?] Сорок. Роздавали,
їли. Ну, хтось з сусідів приходе. Поминали ними. По
сусідах носили. Ми носили. А коли й мама носила.
У нас же ж батька не було. Оце Сорок святих, несеш
і кажеш: «На, поминай мого батька (чи чоловіка)».
А ті кажуть: «Царство Небесне такому-то померлому.
А тобі дай Бог здоров’ячка».

Ф

ПОКРОВА Як прийде
де Покрова, то зареве дівка, як кокорова. Це такий брачний він празник, це я так думаю,
ну, не думаю, а так воно і є. До Покрови, проходять
празники,
які брачні. До Покрови ще багато времені
́
«Покривоньзаміж іти, а тут уже все. Кажуть дівчата: «Покривонь
ко, Покривонько, покрий мою голівоньку». На ПокроПокрову дивляться, з якої сторони вітер: як холодна, то буде
холодна зима. Вже врем’я холодне.

ІМ

50

ДМИТРА До Митра
тра дівка хитра, а після Митра хоч за
старця, аби не остаться.

с. К
Кримки
римки

Записала О. Боряк 4 липня 2003 р.
у с. Кримки Краснолиманського р-ну Донецької обл.
від Рачицької
ачицької
ачицьк
ої Ольги Тимофіївни, 1940 р. н.

КАТЕРИНИ Гілочки
лочки вишневі ставили. Тільки от я не попо
мню коли... Зімою зрізали гілочки з вишні і ставили в
воду. Єслі вона зацвіте або розпуститься, значить будеш жити, єслі засохне, значить умреш.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Похресники своїм хресним
носили вечерю обізатєльно. Ну шо носили – пиріг
і узвар. [Що їм давали хрещені батьки?] Хто копійку дасть, хто – пиріжок. У кого оріхи були, то це вже
таке добре діло. У нас оріхи були, як золото. [Чи пекли
«баришні»?] Да. Пекли. З м’ятою. Заварювали м’яту з
молоком. І тоді пекли. А тоді розкрашували бурячком.
І коники, і матрьошки, і пєтушки там були, і голуби.
Хто шо спече. Ворожили на пєтуха. Даже мені ворожили. Я тоді ще не замужом була, робила вже. Бабушка і моя мама на Святвечір на пєтуха мені ворожили.
Поставили зеркало, перед дзеркалом поставили блюдечко з водою і пшеницю поставили. Якщо пєтух буде
воду пити – значить [чоловік] буде п’яниця, єслі буде

ТРІЙЦЯ Ламали дерева, вєточки. Украшали, начиная з
дверей. Навєрно ж, злих духів відганяли. Скотині давали зелень. Викидать нізя і палить нізя.
ІЛЛІ На Іллю купатися нізя було. Раз уже Ілля попісяв
у водичку.
МАКОВІЯ Маківки пекли – коржі такі з маком.
СПАСА Яблука святили. Бабушка купляла нам канфетки, ми такі раді були. Груші, яблука святили, в кого шо
було. До Спаса, в кого дитина вмерла, не можна було
їсти яблука. А вже як Спас пройде, тоді мати могла
їсти яблучка, а до цього вона не їсть.

с. Рубці
Записала О. Боряк у липні 2003 р.
у с. Рубці Краснолиманського р-ну Донецької обл.
від Проців Олександри Михайлівни, 1929 р. н.,
та Баргана Павла Олександровича, 1929 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю робили з ячменю. Мак
терли. Були такі горшочки – макогончики чи качалочки. Туди сахарку, розотреш харашенько. Тоді таке молоко получається. А ото «узвар» називали. Не кампот,
а узвар. З узваром, то не кутя. А кутя – це з маком. Ото
настояща. Тоді носять вечерю. Хазяйка покуштувала
три ложечки і своєї туди добавила. І в другу хату не-
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сли. [...] Сіна клали на покуті пахущого. На це сіно це
ставлять полумисочок, пирожочків парочку. Кутю ставили. Хазяйка несла.
ЩЕДРИЙ ВЕЧІР Щедрували: «Щедрий вечір, добрий
вечір, добрим людям на здоров’я...».
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала:
– Скажи, тітка, що пекла,
Неси сюди до вікна.
Не чіпай, не ламай,
По ціленькому давай.
ІВАНА КУПАЛА Святкували. Ходили з шутками, обливали друг друга. Під двері наливали. А як погода
була, ходили купаться. Всякі обіди були. Розкладали
вечером [вогонь]. Плигала молодьож. Вінки на воду
пускали. Для шутки, для інтєрєса. Куди він попливе.
До кого підпливе цей вінок.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Курчаткам, теляткам на Чистий четвер свічечкою хрестять.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Били [один одного], коли святили
вербу. «Верба б’є, не я б’ю. Не вмирай, красненького
яєчка дожидай».
ЮРІЯ На Юрія
ія старалися вигнати скотину, попасти,
щоб вона молока більше давала.
МАКОВІЯ Натирали
Натирали мак. А тоді сахар, мед туди. Тоді
печуть орішки, тоді на орішки насипають мак з сахасаха
ром і медом, заливають. Мак всігда святять. Шоб ніянія
ка сатана не знайшла. Перед входом насипають, шоб
ніхто з недобрих людей не заходив.

Е

МАСЛЯНА Вареники з сиром варили. Колодку чіпляли
обізатєльно. Палку чіпляли. В хату прийдуть, до табуретки прив’яжуть. Заставляли їх одкупляться. [Це
жарт такий був чи ганьба?] Жарт. [Чи клали у вареники сіль?] Для сміху клали. Соєю начиняли, мукою.

[Чи робили вареники із сіллю?] Один робили. Для сміху. [А з грошима?] Да. То вже придумували дівчата. Собиралися дівчата зустріти Масляну у когось в хаті. Знесуться: хто – муки, хто – сиру. Роблять вареники. А тоді
хлопці прийдуть. Край сходиться в хату. Березняги, Ковалівка, Коновалівка, Зацерквівка. Там молодьож збиралася з одного краю. В’язали колодку тим, хто не встиг
жениться. Палку прив’язували, корзину. Кому куди
прийдеться. Вони ж тікали. Їм же тоді прийдеться ставити півлітру або подарки давати. Канфети чи праники.
Потім просто ще й провожали Масляну. Знову збираються, знову варять. Це ж послідній раз їдять вареники.

Записала О. Боряк у червні 2003 р.
у с. Рубці Краснолиманського р-ну Донецької обл.
ківни, 1923 р. н.
від Писаренко Надії Яківни,

Записала С. Чубирак 2 липня 2009 р.
Записала
у с. Торське
Торське Краснолиманського р-ну Донецької обл.від
Собольової Олександри Петрівни, 1919 р. н.,
та Журавльової Тетяни Василівни, 1960 р. н.

ІМ

Ф

оєму, несли кутю.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Жінки, по-моєму,
держиНа столі ставили. Застилала [стіл]. Як корову держимо, сіном застилаємо, а тоді рушничком. А тоді ставиставили кутю, пирожки. А на утро встають усі, начинають
снідати. [На Святий вечір не сідали їсти?] Не сідали.
Зранку їли. [Чи вірили, що приходять душі померпомерлих?] Вірили. Їм ми окремо ставили на вікна – кутю
в блюдці, пирожки, кампот. Сіно, шо було під кутею,
скотині отдавали. І вершечок куті знімали зранку,
і несли курам, шоб неслися.

с. Торське
Торське

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво
Різдво Мороза кликали: «Моро«Морозе, Морозе, іди до нас вечеряти. Не морозь малі теляттелятки, курчатки в ці святки». [Кликали] найстарші члени
сім’ї – дідусь чи бабуся. Ішли до дверей, відкривали і на
вулиці кликали. [...] Колядували. Раньше співунів було!
Усі співали. Коло кожного двору лавочки були. Збира
Збираються. Як сусіди дружно живуть – ослінців нанесуть.
НОВИЙ РІК У нас
ас просто збиралися. Гурт, чоловік деде
сять, чоловіки і жінки ходять по дворах, щедрують.
Надворі. А їм виносили салка. Завжди ж різали свиней, теля. Шоб колбаса була, сало. Коли щедрували,
посипали зерном. Пшениця, жито, овес. Все це мішається або одне якесь. Зерном головне. [Потім це зерно
збирали?] Збирали і давали курям. Вони будуть гарно
нестися, квочкувати.
ВОДОХРЕЩА «Водохрещеніє» так і називали. Церква
була. Свічкою випалювали хрестики, особливо там, де
скотина, шоб хазяйство було. Сільські люди ж живуть хазяйством. Вирубували хрест [біля річки]. Я два раза була.
Пам’ятаю, шо замерзла річка, там хрест. Поливали буряковим квасом. Батюшка співав, пєвча. Молитви читав,
а тоді набирали там воду. Стріляли. Голуба випускали.
МАСЛЯНА Вареники їли. У кого які єсть, начиняли і
овощами, і сиром. Но більше сиром. І з сметаною їли.

ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ На Паску, так ото мужчини дєлалі качєлі.
Чортове колесо. Отож отак через сволок отак чотири
такі каляскі такі-во. І всьо з дєрєва. І токо поднімут на
такі
нагору, і всьо, проіграєм. Яічкі платі. За яічкі, да, за яйца.
гору,
гуляІ свої прокатаєш, і мамкіни. О как було. Сільно гуля
лі, шоб там шось собєрутса, такого не було. Там єслі
отута компанія у нєсколько пар, оце билі і бабушка,
і дєдушка. Так они только в воскресєньє: сєгодня у вас,
на слєдуєщеє воскрєсєньє – у тєх. Па очереді. І пєсні!
Слишни билі пєсні на уліце. А тєпєрь нє услишитє.
ВОЗНЕСІННЯ Вознєсєніє Ісуса Христа. Оце ж був у нас
празнік – Кукушка. От дєвочкі бралі щотку, ту, шо бєлять, із трави. Заматає там єйо какой-то тряпочкой. Наряжає ту куклу. Фату їй дєлалі. Так ми єйо до Кукушкі,
до Вознєсєнія за нєдєлю дєлалі. Сєгодня она у мєня
стоїт, [а завтра – в іншої]. На окнє обєзатєльно виставіть єйо. На окно, коб люді відєлі. Це обряд – Кукушка. Послє єйо хрестілі, крьосная, крьосниє у нєйо билі.
Дєвочки дарили єй свої буси, лєнточкі, той кукушкє.
І считалось, шо єслі кукушка вдова, нема у неї мужа,
і єсли оні такіє подаркі дєлают, то она найде мужа. Она
будєт красівая, богатая. Ето задабривалі, как би, свою
судьбу, шо всі вони в свойо время вийдут замуж.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Бабушка
моя расказивала, шо на Івана Купала, єслі пойті в лєс –
папороть цвіте. На Івана Купала нада успєть сорвать
цвєточек. Но нада знать какіє-то молітви, бо нечистая
сила не дає сорвать етот цвєток. Ти тогда будеш всемогущий, як ведьмак і відьма. Бабка говорила, шо дєд
мой ходив за тим цвєтком. І он сорвал етот цветок. Он
ведьмак бил. Я помню, єго сторона, за кого он пошол
в суд хлопотать, всєгда виїграєт.
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ПОКРОВА На Покрову в нас ярмарок бил в сєлє. Возлє церкви, большиє ярмаркі билі. Це ж со всіх концов
с’єжались. До войни. До 1935-го. Я дєвчонкою била. Так
говорили, шо дєвки ходили женихов шукать, покупать
на базаре. У нас говорят: «Послє Покрови зарєвєла дєвка, как корова». Уже замуж ніхто не возьмьот. Такоє.

с. Шандриголове
Записала І. Щербак 6 листопада 2008 р.
у с. Шандриголове Краснолиманського р-ну
Донецької обл.
від Приходько Марії Іванівни, 1933 р. н.

ТРІЙЦЯ [Хату] травичкою зсипали, деревом обквітчували. У люзі ламали вєточки хароші. То в хатах, то
надворі, хто де причепить. Ото ж і клечання. Любисток, канупер.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На ставках, на річкі собирається молодьож – хлопці, дівчата.
Вінки кидали в ставок чи в річку, шоб пливли. Який хлопець вінок впіймає. Хто перший впіймає, той перший
жениться. Мама розказувала: вони розкладали вогні,
стрибали через костри. Колись жених і нєвєста, і дівчата
за руки брались, стрибали. Но на який празник, не знаю.

МАНГУШСЬКИЙ
М
АНГУШСЬКИЙ РАЙОН
РАЙО *
с. Дем’янівка
Дем’янівка

Записав О. Васянович 22 червня 2012 р.
у с. Дем’янівка Першотравневого р-ну Донецької обл.
від Лютої (Саржі) Софії Василівни, 1935 р. н.,
родом із с. Берестове Бердянського р-ну Запорізької обл.

РІЗДВЯНИЙ
РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ С
СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
[Чи варите Ви кутю?] На
Кутю. З арновки. Ранше ж, знаєш, у ступі товкли її, шеше
леху оту. А заре шо є. Купиш арновчаної крупи, з ар
арновки. Тепер не дуже вже, як ранше було. Сироп варю,
мед, з медом. [Чи додають мак?] Як хто. Зараз другий
раз
раз і не варю ту кутю – забуваю. Зараз не дуже вже до
озвару.
озвару. То ранше було, зараз напітки разні. В магазіні
берем. [Чи носять вечерю?] Да. Крьосним. [Казали:]
«Прислали батько і мати. Нате вам вечерю». Кутю,
озвару накидаєш у мисочку. Я не спіла дуже носить.

Ф

смт Ярова

А тоді ішли з церкви з охрестами. Ага. Ішли і співали.
Батюшка хрест ніс всю дорогу. І туда, і відтіля ніс на
голові хрест. А прийшли на ставок, начали тоже Богу
молиться, доспівали до якого там врем’я. Начав батюшка воду святить. А охотники «бах-бах-бах». Стріляли. Голубів пускали. А по голубах стріляли. Кончилось Водосвятіє – і пішли по домах люди.

Е

МАЛАНКИ Щедрували. Дівчата ходили щедрувать. Як я
помню, хлопці не ходили щедрувати. Дівчата ходили щедрувати. А хлопці вже вино чи водку приносили. І вмісті
сідали вечеряли. [Які щедрівки співали?] «Щедрий вечір,
добрий вечір...» А це вже теперечка по-иначому. І я ходила щедрувати, а вже забула, шо ми щедрували. Їй право,
не помню. Да, діти ходять. Ну, вони ж тепер, я бачу, ходять з листочком – записують, видно, десь і читають з
листочка. Тепер такі діти, шо не дуже й знають таке. Як
церкві не було, то тоді діти мало шо знали. А тепер же
церкви начали строїть, то тепер же стало вольно людям і
дітям. Тепер і діти стали ходить щедрувать і колядувать.
А колись було ніззя вечерю носити. Це ж після войни і
осьо аж донедавна ніззя було вечерю носити. Власті ж
забороняли, вчителя забороняли, шоб діти не ходили,
вечерю не носили. А тепер вже воно открито.
Записали Л. Орел та Л. Пономар 6 грудня 1997 р.
у смт Ярова Краснолиманського
лиманського р-ну Донецької обл.
від Підгорної Пелагеї Захарівни, 1905 р. н.,
Підгорної Людмили Андріївни, 1950 р. н.
та Літвін Яніни
Яніни Васи
Василівни,
лівни, 1935 р. н.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Ра
Раньше
ньше ячмінь товкли та вариварили [кутю]. Хто з чого видумає. Квокчемо, шоб ціпляціплята були. Зваре мати кутю і несе на покутя. А вона на
покуті вже наготовила сінця, положила. Станове кутю
туди. А ми кричимо «кво-кво-кво». Свяченою водою
побризкають перед тим, як сідати за стіл. [Чи виходили
дерева «лякати»?] Батько ходив. Були в нас сливники,
були і яблуні. Та батько виходив. Не знаю, шо він там
казав. Знаю, шо ходив батько. І до худоби обізатєльно.
Може, він ішов дати їм щось поїсти чи сказати щось.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Рожество.
жество. Ходили і дорослі, і діти.
МАЛАНКИ, ЩЕДРИЙ ВЕЧІР Ворожили! Я й сама ворожила. Виходила на вугол, слухала, де петух заспіває.
На Щедрий вечір щедрували:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір...
Якраз під старий Новий рік гадали. Сидиш, слухаєш.
Як хто застукотів, виходиш, тобі должен почутись
крик. Та ні, це домовий ходить, домовий стукає.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Як на Рожество. Уже було скоромне. Колбаси, сало, яйця. Так само щедрували і
колядували.
ВОДОХРЕЩА Водосвятіє. На Ордань в нас так. Ішли до
церкви, там служили в церкві, молились Богу. Врем’я
підійшло, шо треба йти до ставка. Воду святили.
А на ставку вирубали хрест, буряком його наряжали.

МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК Я сама ходила ранше [маланкувати]. Понімаєте? Бігаєш. Компанія. Взрослі. Баби,
тьотки. І бігаємо тут по посьолку. Ходять [посівати
хлопці]. Не положено ж дівчатам.
ВОДОХРЕЩА У нас церква коло клуба, то там [освячували воду]. [Як не було церкви,] то я в цей день з
колодязя возьму, і свята вода. У мене до сіх пор, вже
років сорок. Я і не знаю, коли я її набирала, і досі та
вода сячена. Отак набери ту воду, то вона замутніла,
а та стоїть. До сход сонця [набрати]. Буває, шо дитині
плохо, то збризгують. Другий раз як не той, так буває,
шо зглажу, корові саме, тоді бризгаєш цією водою. Паганий чоловік гляне, молока не дасть, там шось з нею
случилося. Від зглазу человєк умирає.
ТРІЙЦЯ Кажуть, як Тройця, так і дощ. Совпадає. Я гілку і
досі в хаті не зняла. Із вишні. [Чи пам’ятаєте, щоб і на підлогу кидали траву?] Я вимела через три дні. Ото ту траву, шо ото в хаті висохне – харашо дитя новорождьонне
купать. Як купаєш, то тої води напарюєш і купаєш. Під
ноги нізя лить [воду з купелі]. Вообще після дитини, після купеля нізя лить. Десь у горідчик, от, например, сюда.
А там, де ходить, там нізя.
* До 2016 р. – Першотравневий район.
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ІЛЛІ Це ще буде Ілья. Я первого августа рождьонна, а брат
в мене второго августа рождьонний. І оце вже второго
августа не можна купаться ні в морі, ні в ставку. Ілля
напісяв у воду. Отак казали.
СПАСА Яблука класти святить. Зараз усе можна їсти.
Язиком більше гріха набираєш. Моя мама не їла, бо самий старший помер. І вона до того дня, коли він умер,
не їла. Кажуть, шо всі будуть їсти, а йому не даватимуть. [Прийшов Спас] – рукавиці на запас.

с. Стародубівка
Записав О. Васянович 16 червня 2012 р.
у с. Стародубівка Першотравневого р-ну Донецької обл.
від Пінчука Василя Степановича, 1925 р. н.
та Пінчук (Кармазин) Віри Іллівни, 1927 р. н.

с. Т
Темрюк
емрюк *
Записали О. Васянович та С. Маховська
20 червня 2012 р. у с. Старченкове
Нік
ікольського
Нікольського
ольського р-ну Донецької обл.
Цип
ипльонок)
льонок) Любові Антонівни, 1941 р. н.
від Мавродій ((Ципльонок)
Р
ІЗДВЯН
ІЗДВЯ
НИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Ми вечерю
ве
РІЗДВЯНИЙ
насили в каждий
двір. Ой, у каждий двір. Калядувать у каждий двір,
щедрувать. Ой Боже мій. Папахаділі ми з падругай.
Да ще у мєнє був кожух, а в кожухє – підкладка, а там
атарвалась. Как наб’йом в підкладку: там і прянікі,
і бублікі, і шо ж там тока нєма. Прідьом, вилажім і
дєлім с єй. Счас как вспомнім – смєйомся. А ми дєдє
тєй нє пускаєм счас. Стидна. Всьо єсть. Зачєм. Тагда
билі всьо дєті галодниє. Хто-та прянік, хто-та бублік
билі
содасть. Так била завєдєно. Хаділі всє. [Що брали із со
дасть.
бою, коли вечерю несли?] Кутю бралі, пірог, єслі мама
спєчьот там, кусочок пірага. Ну, такоє. «Батько й мати
прислали вечерю». Ана чуть адбіраєт куті нашєй, туда
далажіваєт [своєї куті] і дайоть гастінци.

Ф

НІКОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Келерівка

ВОДОХРЕЩА Я держу [свячену воду] в битилє, закриваю. В холодільніке держу. Наліваю в літровку баночку, Валік у меня [померлий син] – ставлю коло Валіка
[біля світлини] літрову баночку крещенской водички,
стоїть, как слєза. Закрита капроновою кришкою. Говорять: «Положено, шоб була священна вода у хаті». На
моєму житті нє било такого, [щоб освячена вода псувалася]. Я із церкві привозіла священну воду, і мнє прівозілі священну воду в бутилках. Нє било такого. Вот
у суботу особенно, когда моєш поли, убіраєш в домє,
побризгаєш всьо. Когда коровка єсть, бризгаєш, шоб
всьо було харашо. Понємножко можно пить, только
доливать священною водичкою. І в кампотік можно долічать священную водичку. Можна піть. Люді п’ют.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верба
Верб священная. Дєржать у хаті вербу священную, шоб всьо було хазяйство в порядке.
Бєрут і содют, шоб била верба.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ У нас большинство город не садять
на Вербну неділю, бо буде рости, як верба, а толку неякого. [Б’ють вербою і кажуть:] «Верба б’є, не я б’ю,
не вмирай, красної крашанки дожидай». Вербна неділя холодна або з великими вітрами. Або ранше називали «єврейськими кучками». Оце Вербна неділя.
Не садовлять ото картошку, городину. А сіять можна.
Для посєва в степу там Вербна – не Вербна, там сроки.
Прозівав строк – не буде врожая.

положено, шоб на Новий год первий зашол мужчина в
хату. Шоб на хазяйство харашо. Посєвають.

Записав О. Васянович 19 червня 2012 р.
у с. Келерівка Нікольського
ольського р-ну Донецької обл.
від Узбек (Балан) Ніни
іни Іванівни, 1928 р. н.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
тю абізатєльно [варимо]
і узвар варим, і піражкі пічьом. На Святий вечір. Носим
вечерю. Ми раз носим вечерю. Мої дєті носіли всьо вревремя до кросних. Да. Їм давали подарки, гроші. Я учила
так: «Добрий вечір. Крьосная і крьосний, ми вам принепринеслі вечеру. Будьтє добри, прімітє наші подарочкі». Я там
давала крьосной матері то рушнички, то такоє, то носки
крьосному, то платочок. А они вже давали їм подарки
празі гроші. Гроші їм давали, вгощали їх. Еті празнікі праз
нуються. [Вечеря – це] кутя і узвар. І на нашій стороні
бупекут калачі, а здєсь нє пєкут калачі. Здєсь піражкі і бу
лачкі пєкут і нєсут. Дєті нєсут, і їм дают тоже подарачкі,
і гроші дають. [Чи лишають вони кутю в хрещених?]
Абізатєльна. Їм дають кутю. Ходять калядувать. Такіє
пєсні пают красівиє. А тут живуть, там Таня, єйо сестри
дєвочки приїхали до неї в гості. І там на той уліце такіє
пєсні красівиє поют, всьо по-украінскі. І гроші ми їм дайом. [Які страви готують на Святий вечір?] Хто шо хочєт. То ж уже разговляютса. Ну, хто шо хоче. І м’ясниє,
і катлєти, голубци готовят. [Святвечір] пісний. [Чи потрібно було приготувати дванадцять страв?] По тілівізору пєрєдают. Ну, воно як посчитать, то пріготовіш
дванадцять страв, єслі учітивать салати, сирки, овали.
Ето всьо там. Двєнадцать страв послє войни. Какіє там.
Ето вже тєпер. Кутю варять з яровой пшеніци. Покупаєм яровую пшеніцу готовую, толчоную. І хто варіт
рєдкую кутю, добавляют туда ізюм, а кто варіт густую
кутю. Я, напрімєр, люблю рєдкую, я варю з ізюмом. Она
вкусная такая. Здєсь нєт мака. Сахар добавляю. Да.
НОВИЙ РІК [Чи ходять діти посівати?] Ходят. І взрослиє ходят. [Сміється.] Ходят посєвать. Мужчини! Тож

МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК
А в полі, в полі сам Господь ходив,
Сам Господь ходив, Дєва Марія,
Дєва Марія ризу носила,
Ризу носила, Бога просила.
Зароди, Боже, жито-пшеницю,
Жито-пшеницю та всю пашницю.
Сєю-вію, по-о-сіваю,
З Новим годом проздравляю.
А дальшє там хазяєва потчєвают. Счас адні хлопци, канєшна, а ранше і дівчата хаділі, і хлопци хаділі. Малиє. Маланку ваділі. Ми ужє тут ваділі. У мєня
малєнькіє дєті. Нєкуда іх дєть, а хочєтся. Іще у нас
гармошка. З гармошкой. Нарядім. Тут у нас Дудіна
Валя. Ана била Васільком. Как нарядім, как сдєлаєм
єй уси, нарісуєм. Тьотя Шура Патапава била, нарядім
у вінок, лєнти, вишиті рубашкі, фартушкі. У мєня сасєдка била, ана мєдсєстрой работала, аднєсу єй дєтєй
да утра, бо ми ж там накалядуєм і да утра гуляєм. Василька адівали у хлопця, а Маланку – дівкою. Дівчину
адівали Маланкою, а другу дівчину – хлопцем. Кнутяру єй, і гармошка у нас, і сумка, збираєм же.
* До 2016 р. – с. Старченкове .
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Начєвалі. У нас бил такой дом – всє прихаділі, всєх
мама угащала. Ще сорок морозів буде, як є мороз. Це
мамині слова помню.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Як тепло, то значить буде уже тепло.
БЛАГОВІЩЕННЯ Мама гаваріт: «На Благавєщєньє
птічка гнізда нє вйоть». Нєльзя нічого дєлать. Гаворять: «Благовєщеньє – це тот дєнь, шо Паска». Такой
празнік бальшой.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Це тоді вітруганище. Страшне. Вербна ж. Вітер страшний. Може, і не холодно, но вєтєр
бальшой. Вєтєр дуєт. Це вербич, кажуть, дує. Святять
[вербу], прийдуть і б’ють: «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень, не вмирай, красного яїчка дожидай».
Десь за партрєтік засунєм, вана [верба] в хатє. Свячьоная вєрбачка. Так зберігаєм. А потім уже, як білиш
у хаті, то все повикидаєш. Гдє ужє мусар, туда, чого ж
вана буде валятса. Паганять вербичкай цею [корову].
ЧИСТИЙ
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ В четверг вана
ТИЙ ЧЕТВЕР, СТРАС
пас[мама] пекла [паски]. То ж на Паску мама спєчьот пас
ку, а нам жє хочєтса. Гарячєнькая. Ана там павіснєт з
формачкі, ана абламаєть: «Нате, – каже, – їжте. В рот
можна, з рота неззя». Так оце так. А ми ради – гаряча
[Чисж паска. А другі ж не дають. Боже спасі. [...] В [Чис
тий] четвер же всєгда купаліся, а в [Страсну] пятніцу
вона ж іде на всю ночь. На Всюношну в церкву йде.
В суботу вранці приходила. А в суботу в ноч всі ідьом.
сповідатиНу, хто ідьот. Пєрєд етім жє ідьом гавєть – сповідати
ся. Говіть – у нас так. Страшна п’ятниця.

Е

Ой учора ізвечора,
Пасла Меланка два качора. (2)
Вона, пасучи, заблудила,
К тьомному лєсу приблуділа. (2)
К тьомному лєсу,
К зєльоному лугу,
Там Василько оре плугом. (2)
Ой Василю, Васильочку,
Проведи мене додомочку. (2)
А патом як прівьол, ана начинає там ложки, тарєлкі,
всьо перевертає. […] Варажілі. Ой, ми даже в дєтствє
варажілі. Шо ми саплячкі там іще. І зєркала ставілі,
і пєтуха занасілі. Шо папала. Це ж када ворожать. Це
колядують. [На Маланки?] Да-да. Тада. Оце ж заносим пєтуха, як нап’єтса, воду ставим, зерно ставим.
Як воду пить, значить чоловік буде п’яниця, як зерно
клює, значить буде рабатяга. Як в зеркало заглядає,
зеркало ж поставиш, та то вообще буде таке, буде
тільки бігать, гулящий буде. Сапог кидали через хату:
в яку сторону носок, туди заміж підеш. Хати ж були
такі. Попробуй через цю перекинуть. Хати були маленькі такі, всі соломою криті. Ми чєрєпіцай пакрилі,
так ми на сєло самиє пєрвиє пакрилі.

Ф

ВОДОХРЕЩА Ано ж два Крещенія чи три. Ето ж такую
воду святять, арданскую, там какую єщьо. Це у мєня
мама как начньоть расказивать. Всьо знаєть. У мєня
вся свячьоная да свячьоная. А для чога вана. Це ж арарданская, так прідьошь, крєстікі на дверях дєрєвянних.
Вєздє крєстікі. В калодєц налльош етай вадічкі, каровкаровкє даш, курачкам налльош, і шоб всє так па глаточку
папілі. Так ано було, так єсть, так і дєлаєм. Холадна
на Крещеніє. Кажуть «хрещенські морози». [Після
Водохреща морози] слабєй-слабєй, бо к вєснє бліже.
Кажуть: «Циган шубу продав і замерз». Рано продав.
рєтєніє. Оце ж кажуть, пустиш пєтуха,
СТРІТЕННЯ Стрєтєніє.
нап’ється води, значить буде врожай. А! Как са стрістріхи вада капає, і він нап’ється, значить буде врожай.
СтрічаА якшо не капає, води нема, не буде врожаю. Стріча
кається зіма с лєтом. Так гаварят. Єслі холодно, то ка
жуть, шо зіма буде затяжна. Весна уже. А єслі тепло,
то буде рання. А то суслика все показують.

ІМ
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ЯВДОХИ Явдошки.
карошки. Я всєгда занашу [посадкову кар
топлю] послє восьмого марта, а рана нєкуда – сєм’я.
Куда єйо лажіть. Рассадаю я нікагда нє занімаюсь.
Купляю. А то сухадольную сєю. Сама сваі сємєна.
І у мєня всєгда помідори такіє. Тьма. Сразу в агарод,
в влажную зємлю сєю. Нєма даждя, значіть паллю вадічкаю, пасєю, взашло і пашло само. І ще прориваю,
такими оберемками людям раздаю.

СОРОК СВЯТИХ Се ж на Сорок святих, кажуть, сорок
куточків вимітає ж. Сніжок падає рідко. Я ж помню,
мама всєгда бублики варила в казані, на паличку ж, їх
на скавародачку – в піч, падсушує ії. Птічак все ліпила.
Точная птічка. Ана била такая рукадєльніца – мама.
Птічкі і бублікі пєклі. Сорок штук. І того сорок, і того
сорок. [Дітям роздавали?] Канєшно. І іншим роздавали. Ми жилі так, как при комунізмє. У нас всьо біла.
Сушки мама насушіть. Сад бальшой. Мєшкамі стаяла.
Ідуть – сушкі раздайом. А каструля стаіт такая бальшая с кампотам, как би в сінцах, в коридорі – «сіни»
ранше називали. Крушка стаіт. Каждий ідьоть, аткрил
кришку, набрав, напівся, пашов дальше. Всє, как дома.

ВЕЛИКДЕНЬ
В
ЕЛИКДЕ
НЬ [Що раніше брали для посвячення на ВеЛИКДЕН
ликдень?] Яйца брали, сало брали. Ранше ж ці ковбики
робили з свині. Всьо бралі. Масла самі білі, масла бралі.
Раньше ж цибуліннє, рябінушка – зєльонєнькіє. Варіть
нада. Рябінушку зашарілі, ета такая трава. Брали цю
нада.
травку, закладали в каструлєчку, варили і туда яйца
травку,
лажили. І ото ж варитса трава і яйца. Витащіш – зєльонєнькіє, зєльонєнькіє. А цибулиння тоже замочиш
на нач, ано ж тагда такоє красіває, шакаладний цвєт.
Паставіш, закіпєла, хочеш в смятку, хочеш крутиє, які
хоч варі. Витащіш, ані і за рукі нє бєрутса, нічєво. Сєчас
пакрасім – ані за рукі бєрутса. Хоті і ллю уксус, а ано
всьо равно бєрутса. І сіль брали [освячувати]. Все. [На
Великдень вітаються] «Хрістос васкрєс!» – «Ваістінє васкрєс!» Ваістінє – значіть правда. Цєлуютса сразу как с
церкві. То ж всє сваі, цєлуємся ж. І с чужими – с падругами, друзьями. Сорок днєй [так вітаються], кагда, гаварят, палєтіт на нєбєса і схватіть колас за валаса. Вже
ж будєт цвєсті хлєб. Полетить на небеса – схвате колос
за валаса. Вже [жито] вікідаєт колас і начінаєт цвєсті. [...] Разгавляліся. Тагда вже всьо вилажіш на стол.
Шо хоч. Сразу свячонає, там яічечка с’їш, вадички папйош, там єщьо што-та. Свячонає. Патом ужє всьо в ряд.
По свячьонаму [яєчку] каждаму. Разбівалі чєм-нібудь.
Яйцо аб яйцо. Проста гаварят, аб стол нєльзя разбівать.
Ну, ми ж так яйцо аб яйцо і бьйом. Курям, навєрна, атдавалі лушпайкі. [...] Собірались всєгда. А как жє. Стол
накривають. Гуртом. Только с церкві вийдєм, сразу:
«Надя, пріхаді в восєм, будєм разгавлятса. Пріхадітє.
Пріхадітє тє, тє». Вжє всьо. І сваі продукти несуть, і я ж
виставляю. У нас уже тут весілля.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Ми всєгда його празнуємо. Це
бальшой-бальшой, гаваріла мама, празнік. Нікалай
Угоднік.

www.etnolog.org.ua
НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН

ІЛЛІ А пра Ілью кажуть: «Ілья прішьол, насцял у воду».
Не можна купатись. Вода зеленіє.
СПАСА Спас – ета ж яблачкі. Їх жє ж два чі трі Спаса. Яблакі святять. Гаварять, каму нєльзя їсти, або у
каво умєр ребьонак, тєм нєльзя. Гаварят: «Таво долю
с’єдаєш».
ПОКРОВА Це ж осєнь глубокая. Далжна ж зємля пакритса снєгам. Сніжок должен пакрить зємлю. Казала мама:
«До Дмитра дівка хитра, а на Покрови…». Да Дмитра
вийшла заміж – хитра, а не вийшла – всьо, сидить.

НОВОАЗОВСЬКИЙ РАЙОН
с. Козацьке

Е

Записав О. Васянович 18 червня 2012 р. у с. Козацьке
Новоазовського р-ну Донецької обл.
від Курівчак Розалії Петрівни, 1926 р. н.,
Васильєвої (Юристовської) Лесі Миколаївни, 1937 р. н.,
та Кузьмінської Марії Михайлівни, 1939 р. н.,
переселенок із с. Коростенко
Хирівського р-ну Дрогобицької обл.
(нині територія Польщі)

РІЗДВО ХРИСТОВЕ У нас хрестики роблят на Рождество. На Рождество Ісус Христос народися, і ми робимо хрестики і на дверях, і отак [показує навколо вікон]
на стінах. Хто хоче, і так робе, хто з бумаги вирізує –
приліпит. Всі вирізуєм. І крейдов можна так нарисувати і все, чи мєлом, чи крейдов. Мєл білий, а крейда
є і синя, і рожова, всяка, і відрізняється на стіні. А мєл
білий. То не видно, шо там є. То синю, рожову можна купити. [Вертепи] ходят аж на Різдво: Ангел, три
Пастухи, три Царі, Ірод, Смерть, Жид, Жидівка, два
Воїни. Раз тіко зібралися і пішли, як ми приїхали. І шо
ви думаєте: звонили, міліція приїхала і розігнала. А в
нас дома ходили. В нас двері: одні виходе, другі виходе. І під вікна… Звіздар робили, крутили. Свічка там
горіла всередині. Хлопці ходили зі звіздов. Давали їм
тоже гроші. Вертепи ходили. […] В нас ідут по коляді на Різдво, ходят після обіда. Вже з церкви вийшли.
Рано йдут на службу Божу. О дванайцятій годині припри
ходять, а о третій годині навечірня є. О четвертійп’ятій годині починають ходити. Це ходять майже цілу
ніч. Хлопці такі ходять год по дванайцять, по десіть.
Ходять по коляді. Ходять з церкви. Ходять братські
тоже на церков збирають гроші. Тоже ходят. То вже
ходят такі пожилі люди. Всі так ходять. Зразу ми хо
ходили [після переселення]. Поки ми були ще молодші,
ми ходили. Ми тілько по своїх ходили, колядували.
Вони, може, не признають, може, не хотять. Всякий
народ є. А теперка ми постаріли, негодні. Молодьож
не знає нічого. Вони і не хотять знати нічого. Хіба хто
з родичів, а чужі не носят [вечерю]. А так з родичів
носять вічерю. Тут внучка шось два рази приносила.
Кутю принесе тай шо, аби гроші дати. [сміється] А я
даю свою
́ [кутю]. Міняю. Дала їй гроші, скілько там:
чи двадцять гривнів, чи десіть, скілько моя душа може.
І всьо. Пішла. Вни [місцеві] варят з рису, а я, ми і тут
варимо з рису, з арновки. Пшениці купляємо і зваримо
варимо
з пшениці, маку. Ми як дома, так всьо і тут. […] Про
вертеп я вам розкажу. В нас самі хлопці, парубки і же
женаті, зроблять тут же вертеп. А яка одежа на них гарна,
а які корони на головах гарні. Вни собі з самої осені
все робили. Зробили вже такі, шо і жонаті були. Був
Цар. Він казав: «Я цар з Персії, честь складаю, від свого могучого рідного краю». І як в Новоазовську, приїхали до того. Вони ж зробили шаблі не жалізні, а так
були сдєлані, шо аж блистіли. Вони на конях приїхали:
«Опять розказуйте». Вони опять зайшли усі. Ті шабля
як те, а ті аж дьорнулися. Ну і кажуть: «Знаєте, хлопці.
Красива постанова, но шоб ви не ходили. Ви вимагаєте». – «Та ніхто не вимагає. Ми просто ходимо. Ми там
ходили. Ніхто ніде нічого». Наші люди вопше не пили
так. Ви понімаєте? Не пили того, шо кожне в церкву –
йшли хлопці чи старі. Там трошки чи на Рождество, чи
на Паску, чи там коли. Чуть-чуть дали. Вопше не пили
так. А тут п’яні були. І наші навчилися. І всьо одинакове. Тепер кругом, і в Западній таке є, кругом таке є. Ще
Чорт був. Знаєте, як прийшов Ірод, той він [хотів] всіх
дітей голови стинати до двох років. Смерть приходит
з косов і Ірода тако забрала і повела.
́ Вни смерти всі
боялися. Тоді була класна одежа. Як ввечері прийшов –
воно всьо сяяло. Плаття просто поробили в того голубе, в того зельоне, в того розове. Такі вопше в кожного
разне. Бороди поробили. А корони тоже були золоті,
з золота кругом пообшивали так, шо воно ввечері як
став – мигтіло все.

ІМ

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мама нас вчила з дитинства
молиться. І на коліна ставила, і ми молилися. І потом
на Святий вечір ставили стол, запалювали свічку, стазавили кутю, і вона ішла, несла сіно в руках. Так і я зараз роблю. Вона входе в хату і вінчує: «Вінчую, вінчую
з тими святами. Хай вам Бог дає щастя, здоров’я, рарадості, веселості ці свята упровадити, другі дочекатидочекатися. Повінчую ту вам хижу. Вшиткім по споду, хто вісті
вдома, Христос рождається». Отак і казала. І потом то
сіно застеляє на стол, потом застеляє його скатертю,
потом – клєйоночкою. І ставимо то кутю, то шо пригоприготовили. І тоді в перву очередь на том сіні, як я заношу,
ми з внучечкою ложим то сіно на підлогу, отак на піл
одинадложим і: «Кво-кво-кво-кво, десять курочок, одинадцятий когут, хай ся всі несут», – шоб квочки сідали.
І правда, оце ж як квокала, квочок було повно, а оце
вже года два я таке не роблю, нема ні одної квочки. Так
оце внучка моя, шо оце в другий клас оддали, вона знає
і «Отче наш», і «Святий Боже», і «Пресвятая Тройця»,
і «Богородице Діво», і «Вірую», «Царю Небесний». […]
[пе
[Кутю варили] на Святий вечір і на Щедрий вечір [перед Водохрещем]. Дванайцять страв варили, вносили
солому в хату, сіно і сніп вівса, то назвали «дідо». Вби
Вбирали той сніп. Ялинка була
́ тоже. Ранше були ялинки,
як були діти малі. А тепер сама осталася. Сіно кладу на
стіл. [Застеляю] обрусом. Всьо заносили. Кутю варили
з маком, хоть з медом, хоть з сахаром і ще кидали двітри канфети шоколадні. Вона тоді така смачна, так пахне. Шоколадні канфети. До вечер нічо [не їли], увечір
всі вмивалися, всі клякали, молилися, сідали за стіл.
Клякли на коліна всі: і батько, і мати, і діти, всі хто там
були. І то сідали вечер’яти. Аби зірка зійшла. Вже дивляться: «О, вже зійшла, о, вже давайте…». Кутю варили, голубці варили, бабульки варили, гриби варили…
Бабульки такі з тіста з маком маленькі робили. І гриби.
Багато страв. Вареники і такі, і такі, і такі. Всякі. І гроші
клали у вареники. Хто найде у варениках гроші там, то,
кажуть, щасливий буде. Люди всяко придумують, хто
шо придумається. [Чи кликали Мороза на вечерю?] Нє,
нє, нє. Він сам прийде, його не тре гукати. Колядували
на Святий вечір.
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МАЛАНКИ, ВАСИЛЯ Маланкуют. Ту ходя маланкуют.
У мене ще ніколи ні разу не були. Прийде там, поколядує чи шо розкаже. Гроші платит, та й пішли собі
дальше. А на Василя то вже тоже так ходят Василі, де
Василь є. Посівают на Новий рік. У мене ту ходили. Кажен рік ходять по троє, по четверо. Приходят: «Сію,
вію, посіваю, з Новим роком вас вітаю». У нас ходили
даже попід вікна. Тут ходили, як ми приїхали, то були
наші хлопці, наш оркестр був лілий. Били скрипки,
труба била, дві скрипки, дві труби і бубен. Попід вікна,
тилько вони до руских не ходили, по наших тилько
ходили. Новий рік з дванайцяти часов, і вони вже ходили. Під вікном грали і заходят в хату, поздоровляют
з Новим роком. Даш їм гроші, і вони пішли. А тут ходять посівають в хаті. Змела я на кучку, а потім кур’ям.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Ходимо вербу всігда святимо. Кажемо:
«Не я б’ю, лоза б’є, за тиждень – Великдень». [Чи кажуть, що Вербна неділя холодна?] Ага. Так. А цю вербу тримають. Я ось тримала, прийшла онучка, перший
раз корову як виганяють, треба той вербов. Тримають.
Я довго в воді тримала. А як вона вже висохла, потім
спалю, бо шо ж, викидать гріх, шоб хто по ній топтався.
А я спалила і всьо. Я її тримала там на вікні у воді. Вона
вже і коріння пустила, можна було і посадити її.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У [Чистий] четвер ми не йдемо [до
церкви]. Теж правиться, но ми не йдемо. Нема нас
кому повезти. А у [Чистий] четвер вечер у нас там
дома і тут так триста шісдесят поклонив б’ють. І священик міняє фелони. Начинає з порога правити, він
міняє дванайцять раз фелони. І дзвони вже не дзвонят. А є такі скреготивки, Василь поробив. Вже дзвони не дзвоня. Вже жалоба. Ісуса Христа вже замучили,
вже жалоба, вже не мож дзвони дзвонити.
СТРАСНА П’ЯТ
П’ЯТНИЦЯ
П’ЯТН
НИЦ
ИЦЯ
Я У Великодну п’ятницю до церкви
їздимо, витягає священик плащаницю, обхід кругом
церкви. Мужики несут, засвітили ті свічки в руках.
держить отак на голові. Обхід
Священик Євангелия
Євангелия
́
кругом церкви три рази. Тоді заходимо до церкви. Там
вже все зроблене, кладе ту плащаницю на той стіл,
насамперед священик обходит три рази, а тоді вже
люди обходят три рази. На лице він кладе Євангелия,
́
бо в лице не можна цілувати Ісуса Христа. Тико руки
і ноги можна цілувать. На плащаницю [кладе], шоб
ніхто не забувся, не поцілував лице. А ноги і коліна,
і руки цілуют люди. [Паску] хто в четвер Живний
пече, а хто в [Страсну] п’ятницю після обіда пече.
В нас там вдома, я скажу, як в нас вдома бу́ло. Мама
пекли все в [Чистий] четвер паску, бо в нас в суботу
альбо пішли до церкви, в нас постять всі в п’ятницю,
нічо такого не можна їсти. А в п’ятницю після обіда
нічо
вже мама піче паску. Мама пекла і пшеничну сіру паску, і пшеничну білу паску. Бо було і м’ясо, і масло, до
чого шо приходит. А в суботу у нас священик йде си
по хатах. Там, напримір, десять хат зносяться до одної
хати, він прийшов – посвятив – всьо. У нас в неділю
пасок не святили там дома. У нас в суботу посвятили, шоб люди були свободні, вільні, прийшли додому,
вже всьо посвячене. В нас в суботу святив паски священик. Хто там близько, в церков приніс, священик
посвятив в церкві. Хто там далі, у хату якусь знесли,
священик прийшов, приїхав, посвятив – всьо. То теперки вже машини, а тоді чим священик їхав? [Увечері в суботу] йдемо до церкви, правиться в церкві.
А тут, бачте, з пасками, то всьо. Дзвоню раз до сестри:
«А поїхали у Безимно, подивимося, шо там». Боже.
Їдно дрімле, їдно то, їдно вже яічка їсть. Ой. Я подивила. Всьо, кажу, я вже більш не піду. Принесла мама
додому, там була така комната, занесла то всьо свячене туди. Так все було. А на Великдень рано вносили.
«Христос воскрес!» Прийшли з церкви і розговілися.
Я раз дома, знаєте, шо зробила, ще була мала дурна.
В Великодну п’ятницю, а ми зарізали порося, наробили ж кров’янки, ковбаси, всього. А мама в п’ятницю
зварили пісного супу. Мама пішла до церкви. Я ще ж
була мала. Мама каже: «Піду я до церкви, а потім ти
підеш». Думаю, шо я буду пісний суп їсти. Всьо є там
в комнаті: ковбаса, кров’янка. Пішла кров’янку… Так
мені мама як давала: «Чого я їла кров’янку?». І більше
я не їла, більше я не рушила. Всьо.

Е

ВОДОХРЕЩА У нас отут єсть два ставка. Там, де первий ставок, там ставлять спеціально таку палатку.
На ставку таку роблять драбину, таку тоже палатку
церковну, іконки там. І роблять зруб такий, хрестом
роблять. Там батюшка святить. І палатка спеціально
є для роздівання. У нас тут дуже багато купаються.
Я вже разів восім купалася. І батюшка іде, читає молитви, і ми колядуємо, щедруємо:

Ф

Охрещається Владику в ріці Йордані,
Його милость на небесах і над водами.
Його милость просвіщав, і ми волами,
Которий нас Бог спровадив царя Адама.
Показав нам дорогу безмор’я вида,
Которий нас Бог спровадив царя Давида.
А як вийшов на Йордань, вздрів Тройцю Святу,
О Боже мій, єдиною не роздільною.
А в Йордані водиця вся вином стала,
Де Пречиста Діва Мати сина купала.
Де Пречиста Діва Мати сина купала,
А ми тую водицю всю вичерпаймо,
Хрещеному на Йордані поклін віддаймо.
Хрещеному на Йордані поклін віддаймо.
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Це така
ака щедрівка. Ще є там одна:
Там на ріці, на Йордані,
Святять воду три ангели.
Там Марія воду брала,
Своє дитя викупала.
Під ледом його викупала,
На леді його повивала.
Надлетіли три ангели,
Взяли дитя під окриття.
Піднесли його під небеса,
Небеса ся отворили.
Небеса ся отворили,
Всі ся душі поклонили.
А одна ся не вклонила,
Та й на віки согрішила.

І оце ходимо, поки всі купаються, хто поприїжджав.
В перву очередь дітей маленьких купають, даже ще
годика немає. Батюшка, матушка купаються, дітей купає, потім у нас стіки машин, стіки автобусов. А тоді
вже як не колядуємо, тоді вже ми ідем.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не мож землю рушати, бо Благовіщення. Благовіщення – це даже птичка гнізда не в’є і дівчина косей не чеше. Благовіщення
це великий празник.
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піду його обмию, просто обіллю водою. Він як побачив, шо я іду, десь заховався. Так і не найшли.
СПАСА На Спаса святять яблука, святять мед. А є такий
день, коли всі спеціально святять, шо садити, всякі
сємєна. А оце ось дождя не було, там ми збиралися
всі, їздили в Красноармєйськ. Там таки плащаниці
виносили на поле, пшениця така велика, така красива. Начальство всьо з нами їхало. Стол такий, ікони,
плащаниці. І батюшка свою Єванге́лію всю читав. Там
ми співали «Дай Бог землі, жаждущей спасє». І тут
прямо чудо. Іде дощ. А дояра оце не було, і батюшка
каже: «Давайте собірьомся, будєм просіть дождя».
Договорився з начальством, приїхали за нами сюди.
Нас тут багато, душ, навєрно, п’ятнадцять їхало. І там
з Красноармєйська теж поїхали, там далеко, десь за
село, в поле. Пташечки співали, а батюшка каже: «Бачите, і птіца пойот нам». І зразу сонце світить, і дощ
іде. Це було місяць, навєрно, назад. І батюшка каже:
«Відітє, как Бог нас слишит, даже птічкі нам помагают
співати, і ми тут співаємо». І потом пустився дощ хохо
роший. Я кажу, шо є ото чудо Господнє.

ОЛЕКСАНДРІВСЬКИЙ
О
ЛЕКСА
РАЙОН
ЛЕКСАН
НДРІВ
ДРІВСЬКИЙ
СЬКИЙ РАЙО
с. Михайлівка
Михай
ихайлівка
лівка
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ВЕЛИКДЕНЬ [На Великдень] ми йдемо до церкви і даже
руски кажут до нас: «Христос воскрес!». Но вони кажут лиш оден день – неділя, а ми кажемо до Вознесення. До Вознесення кажем «Христос воскрес!». До
самого Вознесення се здоровкамо. І в церкві така гарна одправа. Ми йдем вночі у одинайцятій годині до
церкви і о рана правиться в церкві. [Що освячують у
церкві?] Паска, яйця, ковбаса, сир, масло, хто має вінзівку – бере – м’ясо вінзене. У нас кажут «вінзене»,
а то кажут «копчене». Яйця крашу, писанки пишемо.
Ми писали ранше. Теперка я не бачу. І сіль берут. Обізательно. [Чи беруть ножика освячувати?] Нє. Тилько силь, сир, мачла, яйця. Яйця дві, три, штири, там
почистять, а то так і сьватят. Ви як святите яйце, ви
обчистили, воно всередині неосвячене, а як ви ту шкаралупу ізняли, як воно си почищене, воно посвячене,
воно діствітєльно посвячене, бо вже тої лушпайки
нема на нім. Я все чищу, дві-три штуки очищу. А де
сім’я, то і п’ять, і шість, і сім. Ми дома красили [яйця],
били такі краски купляли, була «Бразилія», «Бразилія» називалиса. І чорна била, і вішньова, і голуба,
яку хоч. А тут ми красимо в цибулинні. Лушпайку
збираю, зварю, день-два ранше, вона намокне, і такі
гарні получаються. [Які орнаменти писали на писанках?] Які хто хотів. І цвіточками, і так як на вишиванці, як хто шо придумав. Дуже гарні писали і красили
їх всі. Цілуються [на Великдень]: хтось попадеся під
руки. В нас дома цілувалися всі: дівчата, хлопці. В нас
хлопці всі ходили до церков. Отак в церков прийдем:
ту ряд жінок стоїт, ту ряд мужиків стоїт. Окремо. А ту
нема хлопців. Нема нікого. Там три чи штири мужика
тих старих, шо вже негодні ходити. А йдеш «Христос
воскрес», поцілувався і пішов. [Із чого починають
сніданок на Великдень?] Насамперед з яйця. Кажуть
«розговітися». Я встала, помолилася, [сказала] «Хрис«Христос воскрес!», паску перехристила ножом, укроїла
паски, яічка порізала і хрону добавляємо [до яйця].
Окрайчик оставляють і даже свячену паску оставляоставляють на Провідну неділю, шоб кусок паски свяченої
був на Провіда. З’їдають сами. Худобі паску не дают,
а на Святий вечір печут таку паланицю, спечут, звер
зверхи сахаром посипана, дают всігда худобі паланици
тої, а паски – ні. Кусочок вломила, вона з’їла та й всьо.
Кришки позмітают, десь положат та птички поїдят.
Всьо. А лушпайки десь у відро та спалю і всьо.
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Записав О. Васянович 8 липня 2009 р.
у с. Михайлівка Олександрівського р-ну Донецької обл.
від Любко Катерини Трохимівни, 1923 р. н.,
та Ц
апович ГГалини Михайлівни, 1932 р. н.,
Цапович
переселенки із с. Мочари Бещадського повіту
Підкарпатського воєводства Республіки Польща

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК У нас на
на Паску обливаютьобливають
ся водов. Перший день – ні, а другий день називається «Обливаний понеділок». Тоже ідем до церкви, а там
річка. А хлопці йдут, зроблят з такого дикого – бузини, зроблят, вичистять всередині, тако «ф-ф-ф-ф». Нас
обливают. Це Обливаний понеділок. То дівчата вже в
Обливаний понеділок крашанки красят, то ж хлопцям
даруют. А вівторок вже обнаковенно. Так. А в понеділок це обливаються обизательно.
ТРІЙЦЯ Ось подивіться Тройця є – три дні свато. Перший день і другий день, а третій день священик йде з
хоругвами, з людьми по полі і править, аби був гарний
урожай. Третій день вже не таке велике сьвато, але все
одно священик ходить і правит, аби Бог дав урожаю,
би дощі гарні били.
ІВАНА КУПАЛА Івана Купала як такого у нас свята нє.
У нас тут сусід, я хотіла, прийшла з церкви, думаю,

ВАРВАРИ На Варьку
Вар
ВАРВАРИ
ріжуть вишеньку, становлять у
бумажеч
бутилочку, шо там загадують собі, пишуть бумажечки, на вєточку чіпляють. Як збудеться, вона должна
ки,
розцвісти. А як не збудеться, то значить вона не роз
розцвітеться.
М
МИКОЛИ
ЗИМОВОГО Тепер дітям святий Миколай
приносить гостинці, під йолочку кладе. Тепер канхвети валяються, а тоді як дадуть тобі канхветика, то це
дуже велике щастя. Шекаладні були молочні канхвети, возили підводою, міняли. Сосатєльні, подушечки.
Ми жили бідно. Рєдко канхвети попадали.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю счас модно варити з рису,
а тоді – з ячменчика. Була така дерев’яна ступочка і такий кілок якийсь. Ото натовчуть і варили таку кутю. Не
казали «кампот», а казали «озвар». Як пройде Новий
год, вечеря пройде, то сідають за стіл усі, вечеряють
і прощаються з Новим годом. Я скажу, як казала моя
бабушка. Виходе надвір, так юбку затикає, з мискою,
з кутьою і каже: «Геть, кутя, із покутя. А озвар – на базар». Тоді три раза обійде кругом хати, аж тоді сідають
вечерять. Оце так було раньше, а счас хіба так. На Святвечір перед Рожеством варять кутю, туди добавляють
озвар, сахарь, фрукти, мед, як є. Мак не добавляли. Пироги печуть з маком. Шо в кого було, то стільки всього і
готовили. М’ясне не готовили. Западники як приїхали,
то у них дванадцять страв готовлять, а в нас такого не
було. У них так стіл, на столі складають усю цю страву,
шо єсть, шоб дванадцять страв було. Сінце накладають на нього, застеляють скатертю, а тоді вже ставлять
страви. Ми ставимо кутю на покуті, там кладемо сіно.
Потім те сіно у курятник у гніздечка, шоб яєчка були.
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Не помню, шоб ждали перву зірку. Як збереться усе сімейство, то і сідають вечерять. Мороза на вечерю не гукають. Вечерю носили. У мене родичі є, то я до родичів
понесу, до крьосної, а так, шоб у кажду хату, то такого
не було. У кого старички є, то напоминають, шоб нести вечерю, а так то не носять уже. Як несуть вечерю,
то беруть баночку стікляну, у баночке кампот, і кутя,
і пиріжечок. От і все. Прийдеш і кажеш: «Здрастуйте.
Прислали батько і мати вам вечерю». Розв’яжуть, покуштують, виймуть пиріжечок, свій положать, забирають. Гостинці дають, як крьосна там, то на плаття дасть.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Рожество ходять рожествують,
входять в хату і кажуть: «Рожество твоє Христє Боже
наш, возсіяло во свєт разума...». Їм за це тоже дають
гостинці. Це мужики ж ходять.

Хрещенські морози всігда крепкі. [...] Воду ми святимо
на Йордань в церкві, коло церкви, до колодязя не ходимо. Як старйо одне прийде, шо не годне і в церкву прийти, то де ми там підемо куди до колодязя. Тут близько
колодязя нема, а треба йти туди, шо грець знає куда.
У Западній як жили, то воду святити ходили на річку.
Там на річці нас і купали, бігали, втікали. Хто не втік,
то мокрий додому йшов. Та юбка аж замерзла. Робили
хреста з льоду, обливали червленим, голубів пускали,
стріляли. Всьо було. Кутю варять два рази – на Святий
вечір перед Різдвом і Шчандрий вечір перед Йорданню.
Дванадцять страв готують. Так і тут, так і там. Як старі,
то їм там треба ті дванадцять? А молодіж то сходиться.
СТРІТЕННЯ Стрєтєніє – це літо з зімою встрічається.
Свічки святять у цей день. Священик каже: «Беріть
свічки додому. Як гром чи шо там, то запалюйте. Не
розкидайте. Шоб знали». Я і в Западній це знала. Це
стрітенська свічка, а не громнична.
ЯВДОХИ На Явдоху
Явдоху рано вносять картошку, шоб рано
посадити. Це вже перед весною.
СОРОК
Сорок
лопаОРОК СВЯТИХ Сор
ок святих ще кинуть сорок лопа
ток снігу. Було, шо пекли ці птички, збиралася дітвора
і скирду кидали. Шось і казали, а я не знаю. На солому
чи на сіно.

Е

КОЛЯДУВАННЯ Ходили-с мо колядувать, собирали-с
мо п’ять душ і ходили. В прошлом году колядували.
Колядуємо на церкву. Ми ся зробили вертеп, як на Западній. Була у нас звізда, Смерть. А Смерті бояться.
Один рускій каже: «Не заходіть у двір, я Смерті боюся». Така Смерть, як у нас і там била. Це Царі. Це звізду
наперед несемо. Звізда крутиться, там свічка ставиться, шоб світилася. Це нас десь у хаті сфотографірували. Годи чотири назад було. Той помер, той виїхав, то
тепер у нас самі баби. Стефка у нас заводило, то ми все
напам’ять знаємо. «Давайте підемо да розвеселимо люлюдей». То ми підемо, як ті дури. Нас угощають, но ми не
сідаємо. Де їсти будемо у каждій хаті. Буває, шо і пів
пів-часа, пока поспівають да повінчують. Як молоді були,
то не ходили тут, тільки там у Западній. Ми як ходили,
то і всю Михайловку не пройшли, мо’, тільки Горку,
Школьну. Триста рублів насобирали, на краску тре’.

БЛАГОВІЩЕННЯ
Б
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ОВІЩЕНН
ННЯ
Я Це великий дуже празник. Казали,
птиця гнізда не мостить на цей празник. Зараз усе
пороб
лять до Благовіщеня, а як раньше було, я не по
роблять
мню. Я знаю, шо покійна мама казала: «Оці яїчка, шо
курка знесла на Благовіщеня, їжте, розходуйте. Вони
не годяться ні для чого. Бо будуть каліки».

Ф

МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК Дівчата ходять щедрують
13 [січня] вечором. Я тоже ходила щедрувать. Тоді
співали «Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям
на здоров’я». Хлопці тоже бігають, але більше дівчата.
Ще дівчата маланкують.
Меланка ходила, Василька просила.
Васильку, мій батько, пусти мене в хатку.
Я жита не жала, часник содержала,
Золоту кадильницю.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
А ви, люди, дбайте, по пиріжку дайте.
На Новий
овий год підростки ходять посипають там, де
курочіконки стоять, де образа. Те зерно збирають і куроч
кам. Є ще такий день назначений – середа яка чи шо,
шо треба оддать. […] «Вінчую, вінчую з цим Святим
вечором, би дав Бог допровадити й інших діждати.
Щастя, здоровля, веселощі на многа літ. Шо вінчую,
то зичу, то вам Боже дай. Від року, до року, шоб було
краще, як того року». Посипать хлопці ходять. Малі
ходять, а колись ходили і дорослі, но вони вже повмирали. Найшлося два п’єнделиги, то ходили.
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ВОДОХРЕЩА Воду колись святили там, де у нас в центрі є колодязь Градський. З’їжджалися з сел, це ж зимою. Село у нас коротеньке було. Це вже розстроїлося.
Коло того колодязя поставлені корита, шоб священна
вода. Обливалися тею водичкою. Хреста там не робили
з льоду. Голубів пускали, як стрельнуть і голубів пускали. Дома воду поставили, і стоїть. Кропили усе водичкою. Мама як принесе, то піде скотинку побрискає.
Хрестики крейдою не писали. На Ардані воду святять.

ВЕРБНА
НЕДІЛЯ
В
ЕРБН
ЕРБ
НА Н
Е ДІЛЯ Як церква була, то святили вербу,
приносили. Верба ж цвіте, то холода. Вербна неділя
холодна. Свячену вербу за вобразом поставлять, я в
холодна.
вікоридорі поставлю за балку. А в подруги моєї – за ві
коридорі
конами. Вона год стоїть. Як нову приносять, то тоже
впхнуть де за крокву, то так і стоїть. Її не спалюють.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Страшна п’ятниця, а тоді приходять у час чи там у скільки, то пишуть свічечкою хрести. Приносиш свічечку додому і пишеш на сволоку димом. [...] Ми паски печемо, но счас і возять. Як є врем’я,
то спечеш з чого, а як нема, то пішов і купив. Хто коли
пече, а у п’ятницю не можна. Нада раньше, то спечуть
у четвер. На Провода ідуть на кладбище, то значить
свіженькі печуть. Паска вдасться, но, конєшно, вона ж
здобна, вона не може буть низька. Сахарьком прикрашали, пшонцем, як заре. Зараз є чим і украсить, є чим
і посипать, а тоді посипали пшонцем і все. Яйця ми
красимо, ви будете сміяться, цибулинням. Воно тоді
красіве таке, коричневе. У нас тут є одна женщина, так
і писаночки робе. То їй несуть, і вона робить свічкою.
Це із западників. У нас такого не було, у нас неспосібні.
Вона молодша мене, але стара уже. Зараз і краску продають усяку, но я ніколи не беру.
ВЕЛИКДЕНЬ Я постую, а діти – ні. Я постила кажний
день у піст, а тепер вже поснила, вівторок, середа і
субота. У М’ясниці пощу середу і п’ятницю. Писанки
писали, і то такі красиві. А тепер сліпа. Різні були кольори. У цибулиння вмакали і в краски разні: і в жовті, і в красні, всякі. Гарні такі били. Пишу все, шо хочу.
Таких назв нема. Як ідуть святить у церкву, то беруть
яйця, хто шо хоче. І ковбасу берут, у нас у Западній і
масло брали, і плесканки робили із сиру коров’ячого.
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Тут масло берут, ковбасу берут, яічка берут, паски,
хрін. У нас у Западній пекли паски, шо на плечах нес
ли. Тут спечемо десять, двадцять чи там скільки пасок, такі як ото літрові банки, літрова крушка. Там
були такі, як колесо у машині. Там така піч била. А тут
у духовку не посадите таку паску. Паски хароші били.
Сіль я не брала ніколи святити. І ножика не беремо
ніколи. Як прийдуть з церкви, то яічка чистят. Всьо
ложат на стіл то, шо посвятили. Горілку і вино не святиться. Нічого спиртного не святиться. Яічко розбивають об стіл. Як здоровкаються, то кажуть: «Христос
воскрес!» – «Воістину воскрес!». Як знакомі, то і цілуються, а як незнакомі, то не цілуються.

СПАСА Спас – держи рукавички на запас. До Спаса
нельзя яблук їсти тим, у кого дитя вмерло. От як у
мене була дочечка, то як я буду їсти, то вона буде обіжаться. Я знаю, шо діти їли, а батьки не їли.
УСІКНОВЕННЯ Головосіченіє. Кругле нельзя різати, капусту нільзя сікти, борщ нільзя варить.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО У нас церква на Михайла Чуда.
Я їхала у автобусі в Алєксандровку. Тут у нас село є
Зелене, так один чоловік розказував, ще як старий
був. «У нас, – каже, – на це Михалове Чудо собрався
волочить поле своє». А йому і кажуть: «Петро, сьогодні ж Михалове Чудо». А він каже: «Та хай собі чуде».
Поїхав він на степ, приїжджа на роботу, випріг коней,
прив’язав до брички, взяв боронки такі желізні на
плечі, хотів положить. Не положив – проносив півдня
боронки на собі. Не волочив, нічого неяк не робив.
Ходив-ходив, ходив-ходив, а тоді приніс ті боронки
уже перед вечором, положив на бричку. Це так дядько
бричрозказував, істінний Бог, це правда. Положив на брич
Прику ті боронки, коней запріг та й додому поїхав. При
їжджає: «Петро, шо там?» – «Та нічого, – каже. – Оце
скільки житиму, стільки закажу дітям і їхнім дітям,
шоб у такий день нічого не робили». То воно нам не
нами дане. Бачите, празник є празник.
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ПРОВОДИ Треба, шоб до Паски було прибране кладбище. Хто як слідкує за своєю могилкою. Як є кому, то
прибирає, коли хоче. Кладбище у нас далеко. Проводá
у нас на дев’ятий день після Паски. Береш усе, шо в
тебе є, чим хочеш пом’януть своїх: яєчка, ковбаска, гостинчики. У нас беруть гробики перев’язувать,
хрестики – платки, рушники чи шось там таке. Женщинам – платки, а мущинам – носовички. Я оце повісила… Не вспіваєш і пов’язать. Тут в’яжеш, а тут уже
схвачують. Правда. Кажеш: «Нехай хоч побуде час
якийсь». Дітвора бігає і знімає. Взрослі не знімають,
у нас таких нема, шоб бемжі. Як ідуть на Проводá на
кладбище, то не беруть ножика, а дома нарізають там
шо. На гробики наложиш. Коло каждої могилки стостоїть столик спеціальний. Там скільки родичів прийде –
п’ять-шість, становляться біля того столика і поминапоминають. Батюшка одбуде службу, пом’янули і порозходипорозходились. Роздавай усе, шо приніс. От там похоронені мо
могилки наші і сусідів. Я прийшла тим сусідам віддала,
ті прийшли – мені дали. Гостинчики береш і роздаєш
постороннім. В общем як хочеш, то так і поминаєш.
Канун варють на Провода і беруть з дому. Поменуть
тим кавунцем, а тоді вже їдять усе, шо Бог дав.

ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Як дощ піде, то нада уже все
вибирать. Після Іллі нельзя купаться, бо вже вода зелена та. Уже накидало туда Ілля гнилля. Канєшно, не
ходили. Хіба так, як зараз. Ти йому кажеш одне, воно
на тебе подивилося і знов пашов.

ТРІЙЦЯ На Троіцу
роіцу квітчають. Вона три дня бува. НазиНазивають і «Троіца», і «Зелена неділя». Квітчають більш
таке деревце, шо крестіком листячко. Квітчають і на
церкворотях, і в хаті, а тоді витягають і викидають. В церк
насипаві святять зілля. Чебрець, любисток, м’яту насипа
ють на пол, шоб пахло. Коло сараю не ставлять. Липу
ставимо. Яке є. Листате шоб було. Осику не ставимо.
Раньше ми сипали і на підлогу, а заре’ молоді нічого
не сиплють. У церкві тоже на пол і мняту, і цвіточки,
і спариш сиплют. Як мине празник, то змітают його і в
яму. Вдома не сиплемо на полу. А ці гілки повикидала,
коло гною запалила та й... Святимо зілля на Тройцю у
церкві. Тоді чай робимо з його.
ПЕТРА І ПАВЛА Петро-Павла минає – половина літечка
немає.
ІВАНА КУПАЛА Як ми сюди приїхали, то його не було.
У нас у Западній палили скати. Робили, шоб був огень
найвище. А тут гуляють, співають. […] Ще три года назад, це мій возраст, у нас там є луки. Так там ми справляли Івана Купала.
Там з’їжджалися хутора. Ми співали.
́
У нас хор. Самодєятєльность. Такі, як я, моя компанія,
молодші на год. Було дванадцять душ – хор. Співали
старі пісні, всякі пісні. Колись плигали через огонь. Он
у мене лежить син. Вчора чи позавчора справляли Івана Купала,
то він плигнув через той, то не попав мимо
́
того, а у огонь скикнув. Івана Купала празнують тут.

ВОЗДВИЖЕННЯ
Закривають підвал, шоб там не зібраВ
ОЗДВИЖЕ
ОЗДВИ
ЖЕНН
ЖЕ
ННЯ
НН
Я Закр
лася уся ця гадость – гадюки, жаби.
ПОКРОВА
Покрову заміж нельзя йти.
П
ОКРОВА
ОКР
ОВА На П
Записала О. Боряк 2009 р.
у с. Михайлівка Олександрівського р-ну Донецької обл.
від Белової Катерини Василівни, 1927 р. н.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
На Різдво дітки вечерю носять,
(
на Василя щедрують. Дітки ходють. Я люблю, як дітки
ходють. Вони маленькі там: «Сію, вію, посіваю, з Новим годом поздровляю»; «Дайте пирожка, тітко, тільки не ламайте, цілого давайте!»
Меланка ходила,
Василька просила.
Васильку, мій батьку,
Впусти мене в хатку.
Я жити не жила,
Часник роздержала,
Золотух отдєльно.
Щедрий вечір,
Добрий вечір
Добрим людям на здоров’я!
А ви, люде, дбайте,
По пиріжку дайте!
Тільки не ламайте,
По цілом давайте!
Оце ж тоже – на Меланку, на Василя. Уже і мало ходють.
ВОДОХРЕЩА А ще як воду святили, на Іордань, у нас
була тут криничка, од мене недалеко. І тоді ще не було
у нас ставків, копанички були, і так по луках вода розливалась і замерзала. Так помню, що хрести дєлали
у воді і квасом поливали, і ту криничечку святили,
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і водичку брали свячену. Оце я – малой була – помню.
А тоді забросили і це. А я то помню. А воно – квас
буряковий – розовий, та так красіво! А тоді батюшка –
у нас була церква, але її розваляли, забула, коли наш
празник в церкві, п’ять сел їздило до нас, а во врем’я
войни живих людей там закопували, викидали… Її
ще в войну – хотіли клуб построїть на центрі, де зараз
клуб, і почали – вона із досток товстих була рублена
так. І не построїли її, так розтягли. Нічого не сдєлалі.
А тоді у нас тут парень одін – Федя Мороз – одрємонтіровал старий клуб, і сделалі церкву – спасібо йому!
А як открили – яка красота церква!..

«Ой, шо це нам буде в школі, шо це нам буде, це ж ти
знала!» – «Де ж, дівочки, я знала, я ж не знала». Та вже
коли темно, тоді вже добралася додому. В нас з звіздою
ходили, до нас приходили хлопці, якраз дужі, годів по
сімнадцять, у них звізда, всередині там вогонь гарів,
і рождєствували. Це на Рождєство ходили з звіздою.
А як приїхали в наше село западенці, з Западной, то
вони мазалися і з косою ходили. А в нас – нє.
МАЛАНКИ За старших не знаю, а ми, дівчата, я знаю
були такі молоді, то ходили, щедрували. […] Встановили дзеркало, зерно, воду. Вносиш петуха. Пускаю: шо він буде робить. Воду пить – женіх буде
п’яниця, зерно [клювати] – сельським хазяйством
заніматься, у зеркало подивиться – значить буде задавакуватий. То ми так ворожили. Cтарші дівчата
полюбляли, ми вже це не робили: бігали під вікна
до людей, слухали. Як проганяє жінка, значить заміж вийдеш. Чобіт брали, кидали, куда він попаде:
як носком, значить у той край ти вийдеш заміж. ЧеЧе
рез хату [кидали]. Та хіба ж тоді хати такі були. Були
низенькі, солом’яні.
ВОДОХРЕЩА
ОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА От це ж святять
святять воду, а ми з колодязя
посля дванадцять воду набираєм. Набрав мужчіна,
то цілий год стоїть. Так посля дванадцятої нарісують
хрестики крейдою. Свічкою, ще як в нас сволоки були,
то в хаті от це на сволоку, от це сволок – балка така, то
це там випалювали. У хаті свічки запалювали.

Е

СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих чувільки пекли –
кладеться тістечко от так, а тоді другим тістечком от
так хрест-навхрест – це сюди, а це сюди, із вишенькі,
із ягод глазки дєлаются. Це чувілька. Як чувільку бабушка дає, то і лозой по задніці дасть – лоза «хльост»,
бий до сльоз – і полупа нас. Ми по сіні качаємось на
чувільку чи в очереті. Я вже забула, як приказувала
до чувільки. Пекли раньше – видумували самі собі.
На любий празник. Такі жестяночкі повидєлувані –
запікают, ще краскою такою солоденькою покрасять:
і рябенькі, і красненькі, і розовенькі – це пекли. Все
воно таке, а тоді вони позже і в магазині появилися.
Тістечко не кисле, а прісне. Солоденькі, я їх любила.

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Чирілки
Чирілки
лки пекли на Стрітення. Весна вже була.
І такі черівкі: даже мордочки їм робили, вишенькі [кла
[клали]. Як пташечки. А тоді ж: «Черівкі! Черівкі!». От то
гралися. І під сіном бабушка розкладе, а ми їх собіраєм.
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биряк 8 липня 2009 р. у с. Михайлівка
Записала С. Чибиряк
Олександрівського р-ну Донецької обл.
від Ускової Любові Василівни,
лівни, 1924 р. н.,
ергія Олександровича, 1951 р. н.,
Ускова Сергія
адії Петрівни, 1965 р. н.,
та Познякової Надії
отелівка Краснокутського р-ну
родом із с. Котелівка
Харківської обл.
ара ніч увірвала. То вже коротша ніч.
ВАРВАРИ Варвара

[Ку тю] колись з пшениці ваваРІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Кутю]
рили. Ярновка пшениця була, ступи такі були, товкли,
шоб шелуха зійшла, і варили кутю. [Верх із куті віддавіддавали курам?] Ну, аякже ж, канєшно. Не виливали ж її
кудись, а як кажуть, помийниця було, бо свині з’їдять
або корова поп’є. Ставиш на покуті кутю, тоді кампот.
Такий у нас дерев’яний діван, наприклад, він і зараз у
кухні стоїть, там от то сіно клали і становили узвар і
кутю, і все на Різдво. Крьосному, крьосной, родичам
носили вечерю. Як подарок якийсь давали, може, на
плаття кому, возьмуть перев’яжуть. І ше платочок там
чи шо, зав’яжуть за руку. Гостинці дають, гроші. Пря
Пряники, ото такі «коники», «куколки». «Панянки» називали. Канфети такі довгі, от тут порізані китиці були.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ Святкували, ходили ж тоді звізду
ж там робили, колядували, щедрували. Ми ж уже пошті й не ходили, коли ж почали в школу ходить, а знає
те, все запрещали нам. Я в сьомий клас ходила, і ми
щедрувать ходили, якраз уже, а наш дом був от тут
напроти Валі Корнієви, шо жила, колись же посипать
ходили по селу, а тоді ж я наладила все, приходим,
щедруєм. Тоді в нас піч ще була, пєчка, а там зала і
туди спальня, і я вже зросла, учениця вже була, повз
пічок поставили величенький там вроді як шкафа, і я
ж наготовила там подушечки, тоді ж інших канфет не
було, подушечки, та напечуть шось. І це заходю туда,
а я ж не знала, шо в нас там гості в батька, а батько
виходе та каже: «Годі-годі, там дірєктор школи». Мої
дівчата як сипонули, і сніг по коліна, і так і я за ними.

ЯВДОХИ
хоч відро картошки унесіть у хату –
ЯВД
ВДОХИ
ОХИ Євдокії,
Євд
буде лудше родить.

БЛАГОВІЩЕННЯ
До Благовіщення треба відро картоБЛАГ
ЛАГ
шки посадить.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як церква була, святили [вербу], а як
церкви не стало, почали святить у городі вербу. Билися вербою. Казали: «Не я б’ю, верба б’є…». На Вербну
неділю ніхто нічого не сажав.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Паску начинають [пекти] у [Чистий]
четвер. Все треба прибирати і помити. Старалися в четвер помитися до схід сонця. Кажуть, шо чисте тіло буде.
ВЕЛИКДЕНЬ В кошик [на Великдень клали], шо в кого
є: і ковбасу, сало, яйця, паску, хто шо положив. В нас
[яйця] більше цибулинням красять, це сама проста
краска. Хароший колір виходив, каштановий. А пізніш стали куплять, а тепер ж бачите кольори червоні і
червоне яйце. Прибігали [діти], яйця давала там, гостинця, канфету чи ще щось.
ГРОМОВІ ДНІ [Що кажуть, коли гримить?] Бозя свариться. Як от то град іде, викидають кочєрьожку. Кажуть, шоб дощ був, нада жабу повісить.
ЮРІЯ Колись ми качалися. Наче якийсь празнік був, як
качалися в полі. Не пам’ятаю.
ВОЗНЕСІННЯ Христос возносить на небеса. На Вознєсєніє у нас такий був закон: дітворишка собирається –
по бутилці квасу, по пару яєць, там чи цибуля, чи шо.
І собиралися гуртом, де оце ж у Каручерових, там у
низу в садкові собираємся, ну, то ж квас п’ємо, яїчка,
як це називалось.
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ТРІЙЦЯ Тройця. Прикрашали хату. Кидали чебрець ходили, рвали василькі. Спіціальне квітчення в нас там росте, в балкє. Дерево так називається. Знаєте, ліщина? От
той листочок похожий на той, воно гарно так ламається,
от таке гнучке от то і довго так не в’яне, дня три-чотири.
Такий листочок і наче там намистечко. Ходили туди по
квітчання. Чебрець брали. В суботу все, на ніч вже укітчали, посипали все. Полинь рвали, кідали під краваті,
і шоб не було нічого. Воно ж відганяється. Тиждень висіла, а тоді собираємо, воно ж там, у сарайчик положиш
її, а потом спалимо, а куди ж її дівать? От ти даже не
будеш викидать її кудась, а так прибирали. На Трійцю,
понеділок, вівторок, середа – ніхто нікуди не ходив.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Це Івана Купала тепер, а тоді не так в нас одмічали. Не так,
шо, якось нада готовиться чи шо. То гурт дітей, вони
ходили чи на вигон, там в нас балка – «ліс» називали,
палили вогонь, гуляли, гралися, кричали. Дітвора вінкі плели. В нас там внизу та лиція, кажуть: «Не ходіть
там, бо там лоскотухи».

МАЛАНКИ Маланкують – ходять по хатах співають, хто
перевдягається, а хто – ні. Раньше такого не робили.
А зараз хто – в циганку. Обнаковенно раньше були вдіті.
Меланка ходила, Васильку просила:
Васильку, мій татку, пусти мене в хатку.
Я жита не жала, чесний хрест держала.
Радуйтеся, люди, до вас Христос прийде.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
Під Новий
овий рік кидаєш черевик через хату, а тоді дивиш
дивишся, куди показує носок – туди заміж вийдеш. А то під
подушку понаписуєш імена, то так чоловіка зватимуть.

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Часник вибирать, обов’язково. Можна і
до Петра в суботу. Такий обичай. А чого: всю зіму буде
лежать, не буде портитись. Казали, шо на Петра і Павла капуста шоб була готова. В нас єслі шось не ладиться десь, то кажуть: «Поганому поросяті і в Петрівку
холодно».

батько чи мати – не знаю. На стіл ставили кубельце
сіна. Пиріжки носили, з картошкой і капустой, а якщо
є печіночка – то канєшно. Це вже на Рожество, а не на
Святий вечір. [Чи «лякали» дерева?] Було. Наприклад,
у мене була вишня, п’ятнадцять років не родила, цвіте, як калина, а не родить. Так я в том году прийшла,
топор взяла, але рука не піднялася. Так вона мені в
цьому году вродила. «Хрести» пекли. Давали тим, хто
приносив вечерю та приходив маланкувати. Вечерю
сначала дітвора приносить, а потом – кумов’я. Хресник тоже несе на вечерю кутю, пиріжок, кампот.

Ф

ПАЛІЯ Шоб
б не гладили, шоб не топили, не той, не того,
у нас було таких три випадки. До нас раз двічі приїжприїжджала сестра в відпустку і всікда гладила на Палія, два
утюга спалила.

НОВИЙ РІК ((В
ВАСИЛЯ) На другий день ходили дітки
(ВАСИЛЯ)
засипали. Казали: «Вам посипать?» – «Заходьте!» –
«Сєю, вєю, поздравляю, щастя-радості бажаю!» З Но
Новим годом, з новим щастям поздравляють. Засівають
зерном: пшеницею, пшоном чи просом. З кармана.
Обсипе тебе так, шо і весь ти, і на кроваті. Даєш їм
канхвєти чи копійок якихось. Ми тут співали:
Зайнялася ясна зірка,
Ясна зірка з-під вечірка,
Освітила нам дорогу,
Освітила
Та до вашого порога.
Добрий вечір!

МАКОВІЯ Пирожки
жки з маком пекли, а на Спаса пироги з
яблуками пекли, з медом.

ІМ

СПАСА До Спаса матері, в яких дітки померли, яблук
не їдять. Аж на Спаса їдять. Кажуть, шо, мол, на том
світі дітям пагано. Но ви знаєте, чи той світ є, чи нема,
ніхто не зна.
УСІКНОВЕННЯ На Івана
ана Головосіка капусту не ріжуть.
Головки, цибулю не колоти, капусту.
МИХАЙЛА На Михайла
устраюваайла празник. Тоді Храм устраюва
ли біля церкви. Це день освячення церкви, називаєть
називається «Храм». Люди, селяни, привозили свої вироби якісь
і біля церкви торгували. Вивозили там якесь печиво,
пряники, конфети, граблі, збруя якась. От це так про
продавали. На Храм.

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Богородичне
Записала Н. Жмуд 2 липня 2003 р.
у с. Богородичне Слов’янського р-ну Донецької обл.
від Данелюк Олександри, 1930 р. н.,
Горбасулько Галини Іванівни, 1934 р. н.,
Коробченко Тамари Анатоліївни, 1939 р. н.,
Лисенко Лідії Андріївни, 1927 р. н.,
Теліус Олександри Василівни, 1930 р. н.,
та Рудник Любові Григорівни, 1952 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили з пшениці,

а січас – із рису. Робили узвар. Мак добавляли, хто
багатший. Ставили на покуті, на сіні. А хто ставив,

С
СТРІТЕННЯ Приносять додому стрітенські свічки.
Якшо первий грім, то бігом спину до дерева, кажуть,
шо не буде тоді радікуліту. До любого дерева.
МАСЛЯНА Варили вареники із сиром. В понеділок починається і до неділі, а в четвер широка називається
Масляна, а в неділю – Заговій, їдять м’ясо, масло, все.
А в Жилавий понеділок починається Великий піст. Є
такі вареники, шо ставили [клали в них] попіл, сіль,
монети. [Фальшиві вареники] ліплять. Хто возьме –
став півлітру. А тоді гра гармошка, танцюєм, співаєм
частушки. А колодки в’яжуть через тиждень. То цвіток, то платок, хто як. До ноги. І таким, як я, колодку
чіпляють: чого сина не оженила чи дочку замуж не оддала. Треба одкупиться – бутилку поставить.
ТРІЙЦЯ Квітчальна неділя – це такий празник, Троїца. Квітчають, бо празник такий. Раніше було багато
молоді, співали, билися за дівчат. Молоду картопельку збирають. Уквітчували травичкою забор. У нас до
Троїці цвіте деревце, таке красиве, скумпія. Іще шелестушка або тополь. Затикаємо в яку дірочку. Бо це
празник.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Ми з
хазяйством, нам не до того, а на берегу і гуляння, і купання, і концерти. В нас такого не було, як зараз.

61

www.etnolog.org.ua
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ

ПЕТРА І ПАВЛА Якшо зозулю почуєш, то тоже, шоб копійка була в кармані. Треба лапнути. Спросить, скільки жить осталося. Вона кує, а ми щитаємо.
ІЛЛІ Не можна купатися, вода холодна. Гріх, багато
утоплеників. У нас кажуть: «Прийде Ілля – наробить
гнилля». Багато дощів іде.
МАКОВІЯ Ми «пиріжками» називаємо, «рулетами».
Мак не святимо, нам ніколи, далеко від церкви.
СПАСА В кого померла дитинка, то до Спаса не можна
їсти яблук. Святять мед, яблука.

с. Олександрівка
Записали Н. Жмуд та О. Боряк1 червня 2003 р.
у с. Олександрівка Слов’янського р-ну Донецької обл.
від Лисогоренко Євгенії Онисімівни, 1917 р. н.,
Білашової Ніни Данилівни, 1917 р. н.,
та Ажищевої Клавдії Григорівни, 1931 р. н.

з річки. Привозили додому, батько давав усім пить,
скотину напував. Сідали обідать.
СТРІТЕННЯ Це коли зима із весною зустрічається. Батько приносив стрітенську свічку і хрестики писав в
каждій хаті на дверях і в скотини.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чистий четвер нас рано, в три чи в
чотири, нас стягують і купають. Велика діжка, і туди
води налили. Ото один за одним, і самі там же. Покупали, понадівали чисте. А в п’ятницю ото ж говіть. І жди.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ У [Страсну] п’ятницю заставляли всіх говіть. Мені було років зо шість, нарядили
мене у шось велике, не моє, якусь кофтину, платок
цвітастий. І сестричку старшу. І повели говіть, у церкві причащали. За все життя я була раз. Це Великдень.
П’ятниця називалася Страшна. Мати пекла паски. Піч
була чи російська, чи українська. Звечора в діжі вчиняла у четвер на п’ятницю. Дрожі були хмільові. Мати
хміль намоче, потім проціжує, протирає. Ноччю встає
і діжурить. Утром замісювала, форми були великі.
ЛИКДЕ
ВЕЛИКДЕНЬ
Гойдалки
заЛИКДЕН
йдалки ставили на Паску. На озері за
НЬ Го
копували два стовпи, і хто не боїться – через озеро.
Вірьовками, один – звідсіль, другий – звідтіль. І так
високо! Як вони закопували – я не знаю. А в центрі
Красела – карусєлі. Яйце даси – покатаю. Крашанки. Кра
сили більше у цибулинні. Хто багатші – красили у
маленьрозовий,
розо
вий, салатовий.
салатовий. Купляли такі порошочки малень
називакі. Хто рисував шось красками і щіточкою. Їх назива
ли тоже «крашанками».

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР До Рожества днів за п’ять різали порося. Зажарювала мати ковбаси і вішали на
бантину на горіща. Замерзала вона там. Ніхто не їв
м’ясного до Рожества. Кутю варили із пшениці, її товкли в ступі. Наливали водою, варили. Добавляли хто
оріхи, мак, а хто – просто цукор. Ставили під образаобразами на покуті. Ставили [клали] сіно, і в горщику мати
несла кутю. Шось там вона приказувала, шоб харашо
плодилися курчата. Діти не квохтали, до куті ставили
узвар. Варився він із сіхофруктів. Мороза не кликали.
Зараз кутю роблю із рису, мед за смаком, мак, узвар,
оріхи. Пироги із квасолею, творогом, вишнями, свісвіжими яблуками.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ходили
дили [колядувати] хлопці і жінжінки. Передягалися і в кожух навиворіт. Шось несли попопереду, але я не пам’ятаю, шо.

ІМ
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МАЛАНКИ Козу
зу не водили. Маланка ото:
Василя просила:
Василечку, тату,
Пусти мене в хату.
Я жита не жала,
Золотий хрест держала,
Золоту кадильницю,
Срібну тарільницю.

Ну і просять:
осять: «Не минайте та нам щось давайте». [...]
Я ніколи не ворожила. Дівчата кидали обувь через
строєнія: на яку сторону впаде – туди і заміж вийде.
Гадали на зеркало ноччю.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрували: «Божа Мати ризи
прала, щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на
весь вечір». Бігали по всій вулиці: хто дасть грудочку
сахару, хто дасть канхвету. Трудно тоді було. На вулиці кричали. А якшо не виносили, то казали: «Спасіба
вам», – і йшли дальше.
ВОДОХРЕЩА Батько запрягав коня у красиві сани,
садовив нас малих і возив на Йордань. Річка була недалеко від мого селища, називалася Червоний Жеребець. Коли ми під’їжджали, там було багато людей,
серед річки вирубаний хрест. Вода була закрашена буряковим соком. Піп читав молитву, після того всі набирали воду свячену. Вона була не червона, а просто

ТРІЙЦЯ
Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я На Т
Троїцу
роїцу квітчали і сарай, і ворота. І зараз
чіпляють.
МАКОВІЯ
М
АКОВІЯ
АК
ОВІЯ Яблука святили.
СПАСА
С
ПАСА
ПА
ПАСА
С А Пекли або коржі, або перепічки. Розчиняне
тісто, як коржик його розкачуєш, такий пухкий. Хотісто,
Хо
чеш –туди яєчко вбий, хочеш – на молоці, сметанки.
Святили їх та їли з медом. Яблука святили, груші.

с. Прелесне
Записала Л. Орел 4 грудня 1997 р.
у с. Прелесне Слов’янського р-ну
Донецької обл.
від Заводовської Антоніни Макарівни,
1923 р. н., родом із с. Петровка
ВЕСНЯНКИ Діти співали:
А вже красне сонечко припекло, припекло,
Ясним, щирим золотом розлило, розлило.
По вулицям струмені гуркотять, гуркотять,
Журавлі курликають та летять, та летять.
Засиніли проліски у лісу, у лісу,
Скоро буде земленька вся в вінку, вся в вінку.
ІВАНА КУПАЛА Як був празник Івана Купала, ходили
до річки. Дівчата співали:
Ой на Івана на Купала
Красна дівчина квіточки рвала.
Квіточки рвала, віночок плела.
До річеньки йшла, віночок клала.
Це вінок кидали на воду. Вінок чий утопився, то...
Вспоминають і досі, хто живий. На конякі наряжена в
штани. На коня посадили, до річки. З степу, з роботи,
в обід – Маринку купать. Куклу наряжали.
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йдеш, то і морозу не буде». Ми ніколи не кличемо, бо на
цю кутю ніколи його і нема даже.

с. Маркуші

Е

Записали О. Васянович, К. Ковтун 25 червня 2009 р.
у с. Маркуші Бердичівського р-ну Житомирської обл.
від Сульженко Ганни Антонівни, 1939 р. н.
(родом з с. Городниця Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл.),
Теслюка Василя Анатолійовича, 1939 р. н.
та Теслюк Марії Іванівни, 1938 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувать я ходила маленькою.
В Городніци ходила повністю по всіх, а тута в селі,
то ми щороку ходимо з церкви. У нас тут хоровий
колектив, ділимося по вулицях і йдемо колядувать.
виУ хорі заре вже шість чоловік – повмирали, а то ви
їхали. Раніше багато дітей ходило колядувать, а тепер
менше. Дітки ходять після обіда. А вже ввечері ходять
колядувать дорослі. Даже і сімейні ходять. Заходять в
любу хату і колядують. Я їх забираю, погодую, гроші
дам і йдуть дальше. Колядують вони надворі. Коли я
дитиною була, тоді за колядку, щедровку, посипання
давали горіхи, млинці, яблука мочені. Ой як раділи
тим яблукам! Найлучче лакомство було.
М
А ЛА
НКИ Пер
Перебираються
МАЛАНКИ
КоЛАН
ебираються в Чорта, в Медсестру, в Ко
перезака. От, наприклад, в цьому році, то мій внук пере
гарбрався в Українця. Шаровари в нього широкі. З гар
слідкумошкою ходили на Маланки. То це вже треба слідку
вати, бо вони збитки роблять: знімають ворота, від
одного занесуть до другого. І так в цьому році у нас
одного
багато збитків наробили. По селі знімали ворота. Оце
багато
ховже ходять сугубо хлопці. Ціла ватага збирається і хо
дять по селі. Вони ходять щедрують. Пощодрували.
Люди полягали спать, а вони давай вже збитки робить. Вони даже у цьому році і в школі зняли ворота.
Дівчата тоже маланкують. Ходили цей раз, здається,
шо разом. Їм тоже дають гостинці, а так як дорослі
хлопці, то дають і хліб, і ковбасу, і сало, і півлітру. Шо
в кого є. То вони там потім збираються і гуляють собі.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вариться кутя три рази і там,
і тут: на Свят-вечір, перед Різдвом, вариться Друга кутя
на Новий рік, а третя – Голодна кутя. Варили кутю там
у нас вдома з ячменю, товкли ячмінь. Там у нас пшепшениці не дуже. А тута вариться з пшениці. Набирається
до схід сонця вода і заливається кутя. Я і заре так само
беру. От я раненько набираю непочату воду, у мене своя
криниця є, то як у мене були діти і внуки, то я їм кажу:
«Пийте воду і кажеть: “Божа водичка, дай здоров’я”».
У мене все з непочатою водою. Я вважаю, шо вона
справді дає силу. Кутя заправлялася маком, горіхами,
ізюмом, медом. Трошки добавлявся сахар, шоб вона
була і трошки солодка і пахла медом. Кутя варилася не
розведена, вона густа. Якшо кутя вариться і так клокає
(кипить), то береш тако руки в боки і кажеш: «Квокво-кво, шоб мої кури квоктали», – і сідаєш. Це, шоб
як літо прийде, то шоб квочки були. Я ставила кутю в
холодільник. Зварила і її хватало на всі празники. У нас
вдома така хата була, шо покутя не було, а от у моєї ба
бабушки був. Там така кубушка була. Вони ставили. Мос
Мостили там сіно. Но вже тута і вдома ми цього не робили.
Вважається, шо на кутю приходять з того світа мертві,
то я, наприклад, ніколи не приймаю того, шо ми по
повечеряли. Приїжджають діти, внуки, то ми так ложки
кладемо кругом миски. Вважалося, шо як якась ложка
буде перекинута, то це значить хтось помре. Але такого
не було ніколи. Моя мама дотримувалася обов’язково.
І відколи ми тута живем, мій чоловік і на керівних роботах був, але завжди в нас була кутя, паска була, були
крашанки. На Першу кутю все готується пісне. Цілий
день від самого ранку до вечері нічого неможна їсти,
даже води не можна пити. Готується узвар, вареники з
капустою, капуста смажиться на олії. Ще я роблю кашу
пшоняну із маком, кашу рисову з ізюмом. Так, шоб дванадцять страв було. А уже на Новий рік, то багато шоб
було і ковбаса, і шинка – все. На Голодну кутю тоже все
пісне. Там уже не обов’язково, шоб було дванадцять
страв. Як виходить в хазяїна. Мороза на кутю можна
гукати. Я не гукаю, але знаю, шо можна гукати: «Морозе, Морозе, іди з нами кутю вечеряти. Якшо ти не при-

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Посівать ходять хлопчаки, дітки
такі невеликі. Дівчатка не ходять, бо дівчині не полагається посівать по закону. Вважається, шо треба,
шоб хлопець прийшов в хату, шоб було щастя в хаті.
Він каже: «Сію, сію, посіваю, з Новим роком поздоровляю, на щастя, на здоров’я, на благополуччя». Як
хто каже. Хто у коридорі бігом там посіє, а я то прошу,
шоб зайшли у хату. Сіє по хаті, по палацах, по всьому.
Дається їм гостинець, але більшинство даються гроші. Як колядують, то даєш гроші, канфєти, коржики,
горішки чи яблучка, чи апельсина чи мандаринку.
А вже посівальнику треба дати гроші. Можеш і гостинця дати, але повинен дати і гроші помимо всього.
Це зерно повинно три дні полежати хаті. Якшо його
зібрати, а тоді йдеш перший раз сіяти город, то треба
вперед цього зерна кинуть, то тоді буде гарний врожай. [...] Зара’ посипають, у чотири часа встають і бігають. До мене біжать наввипередки, бо я жду і готуюсь. Добрі цукерки даю і гроші. Хтось там каже: «А в
мене не було». – «Як не було? А в нас у чтири ранку
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вже посипали!» Діти знають, хто чекає їх, а хто ні. І то
йдуть ці дітки, і йдуть, знають, шо ми чекаємо.
Щедрик, щедрик, щедрівонька
Прилетіла ластівонька.
Стала вона щебетати,
Господаря викликати
Вийди, вийди, господару,
Подивися на кошару.
Чи всі вівці покотились,
Чи баранці породились.
А в баранців круті роги
Вибрикають на оборі.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на весь вечір !

садив, то в того був і кращий врожай. Яка погода на
Благовіщеня, така і на Паску.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Дуже холодна, дощова. Я і не знаю
чого це так. Б’ють вербою свяченою одне одного і
шось там кажуть. Треба цю вербу принести і поставити за образи. А коли гримить ото крепко, то треба
її поставити на вікно. Я так це з доми знаю. Як уже є
нова верба, то стару треба спалити. А ще можна заварити її і помити голову. Цією вербою дуже добре
мити голову. Свяченою вербою треба корову перший
раз вигонить. Треба казати: «Б’ю, побиваю, і здоров’я
бажаю». Якось так казали. Я забулася. У мене як була
корова, то я завжди вигонила її свяченою вербою. Тоді
ї в хату вже не вносила, а застромлювала за сволоком
у хліві.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Якшо в Чистий четвер набрати води,
то вона не портиться ціле літо. І можна цею водою, як
на капусту нападає попелиця чи гусінь, то цею водою
харашо кропити. Це я з Городниці таке привезла. Там
Полісся, ліса. У Чистий четвер читається дванадцять
Євангелій і як цей вогонь приноситься з церкви, то
його на сволоку малюють. Вважається, шо ця свічка і
назицей хрест – оберіг. Це дуже сильна свічка. Вона нази
вається «громична». Вважалося, якшо ця свічка у хаті,
то ніколи пожару не буде в хаті. Шоб принести вогонь,
то брали стікло з керасінової лампи, а заре то бутилка
зрізається пластикова. На Чистий четвер ворон вороворо
покунят своїх купає, то треба було раньше прийти і поку
патися. Но хто його там ходив. Треба на ставок піти.
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ВОДОХРЕЩА На Крещеніє раніше йшли до живої кринички. А в цьому році в нас був такий обряд. У нас тут
на ставку вирізали такий хрест. Помимо того, шо тут
у церкві святилася вода, всі ми з хоругвами, з хрестом
йшли на річку. Там люди. І там ми тоже святили воду.
Так було в нас Крещеніє на ставку. А потом даже були
такі смільчаки, шо купалися. Вона була не маленька,
а така обширна, шо даже купався у цьому прорубі і наш
батюшка. У Городниці не робили хреста, а так святили
у церкві. Йдуть з цею водою додому. Харашо дома цею
водою посвятити вугли, шоб там нічого не завелось,
вікна посвятити. Але в нас кожного року на Крещеніє
ходить батюшка по всіх хатах: кожну кімнату кропить,
сіни, хліб і даже погріб, подвір’я. Він і хрестики крейкрейдою пише на дверях, на вікнах. Але хазяїн може і сам те
все зробити. Воду і в криницю ллють. Тріщи, не тріщи,
всєравно зима вже повернула на літо.

СТРІТЕННЯ Це зимаа встрічається з весною. Вже тоді
дивляться на Стрітення, яка погода. Якшо сніг іде, то
ще буде сніг, а якшо оттєпєль, то вже буде тепле літо.
Вже літо перебороло зиму. Якшо півень нап’ється
води, то в травні місяці віл напасеться. Єслі вода є на
Стрітення, то в травні буде паша, вже віл напасеться.
На Стрітення святять свічки. Дуже добре, якшо попокойнік помирає, то неї давати в руки – це дуже добре.
засвіЯкшо гримить чи якась буря, то треба її тоже засві
тити і поставити на вікно. Якшо йдуть до церкви, то
беруть барвінок і вбирають її.
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ЯВДОХИ Яка погода
года на Явдохи, то таке буде і літо. Якшо
буде Явдоха мокра, то буде і літо мокре, а якшо суха,
то буде і літо сухе.
СОРОК СВЯТИХ Це були
стражули сорок мучеників, які страж
дали за віру Христову. Їх цей Ірод мучив, шоб вони
відказалися від Ісуса Христа. Тоді саме входила віра в
Ісуса Христа. Вони не хотіли. Вони їх загнали в озеро.
Один з них втік, а осталося 39. А ці воїни, шо гнали їх,
то як глянули, а у них кожного над головою був цей вінець, німб. Знаєте? То він як побачив, то сам вскочив
на місце того сорокового.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Свято більше пасічників. Вони вже
на Теплого Олексу виносять свою пасіку в любу погоду.
Дивилися, якшо вітер з півдня йде, то буде тепле літо.
БЛАГОВІЩЕНЯ Великий празник. До Благовіщеня не
можна сіяти в землю, бо ще Господь-Бог не благословив землю. А як уже поблагословив Господь-Бог
землю, то вже все можна сіяти. Взагалі зараз погода
вернулася зовсім. Йде глобальне потепління. То до
Благовіщеня люди і садили, і сіяли. Хто раньше по-

ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕ ЛИКДЕ
НЬ Паску
Паск я печу всігда у п’ятницю. Потому,
ЛИКДЕН
шо у суботу вже печеться шинка, якась ковбаса, яйця
красяться і там вже готуються до всюночної. Я, напринапри
клад, збираю це лушпиння і крашу яйця, але цей раз
приїхала
приїхала моя внучка і привезла мені барвінник. Ця
пищева
пищева краска, спеціально ото продаються. У цибуцибу
линні як покрасить, то буде червоного кольору, і воно
до рук не береться, а ця ж краска до рук береться. Треба ж трошки линути укусу, то вона тоді так не береться. У церкву на посвячення береться паска – це саме
главне – береться крашанка, береться шинка, береться ковбаса, сіль береться. Хто шо має, то і бере. Сіль
вообще харашо, коли є свячена. Буває, якшо у корови
око – більмо таке – то харашо свяченою соллю сипнути туди. Навіть і церкви не було, а по селі як ішли, то
христосувалися, але не цілувалися. Та і заре не цілуються. Може родичі то і христуються, да, от до мене
як приїжджають діти, то ми христуємося. Як приходять додому з церкви, то кладуть три єячка у воду,
шоб дівчинка собі там поводила ними по лицю, шоб
була гарненька. А у мене внучка і так гарна і без цього. Красавіца. Як розговляються, то найперше їсться
паска, а потом яйця, а потом уже все. Як на городі кріт
риє, то ці шкарлупки з яєць, то у ті нори накласти, то
і кротовини пропадають. Я, наприклад, так і робила.
ЮРІЯ Корову саме лучче після Юрія вигонити. Але так як
заре дуже швидко все дозріває, швидко трава росте, то
і ранше вигонять. Я ніколи хвоста корові не підрізала.
Якшо назбирати роси на Юрія, то дуже вона помічна,
якшо у кого очі болять. У кого спина болить, то треба
до схід сонця покачатися по житі. У кого ноги болять,
то треба у панчохах походити по росі і ці панчохи не
скидати, поки вони не висохнуть на ногах. На Юрія садити харашо гарбузи, то великі будуть. Огірки посіяти.
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ТРІЙЦЯ Як Тройця, то ми тоже всігда прибирали в це татарське зілля пахнюче, брали м’яту, березу, липу, клен.
Ми і церкву так прикрашаємо, а тоді хто хоче, то бере
його додому. А вдома ми просто спалюємо, а татарське
зілля я зв’язала в пучечок і мию ним голову. Святять
зілля у церкві і миють потім ним голову, як болить голова, можна і в могилу покласти. От, наприклад, у хліві
обов’язково вішали осику, бо вважалося, шо в хлів, як
буде осика, то не зайде відьма. У мене в цьому році вже
нема худоби, але я всіравно повісила осику. На Троїцьку суботу поминаються ті, шо втопилися, ті, шо в катастрофи попали, ті, шо нечаянно погибли, но вішальники не поминаються. Колись вважалося, шо русалки
лоскочуть на Троіцю у житі, там бігають. Коло річки
чешуть коси. Але цього ніхто не бачив.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Папороть цвіте на Івана Купала. Я не знаю, шоб хто знаходив, хто піде по неї. Це ж у ліс треба йти, а у нас тут
даже лісу немає.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починають після Петра. По
Петрі та й по теплі. Петро – це літній празник. Саме
літо в разгарі.

АНДРІЯ На Андрія пекли коржі. Збиралися в якійсь
хаті, вишивали, пряли. До нас приходили хлопці. Колись були хлопці культурні. Клали коржі на лавку,
пускали собаку, чийого коржика попереду схватить –
та перша заміж вийде. Хлопці скакали та хватали коржа. Пекли з пшеничної муки, розводили водою, пісні
були. Ротом воду носили і місили того коржа. Спекли, на шнурку пов’єжуть. З льону прєли. Всі сидять.
Хлопці на кочергу сядають і єдуть до того коржа. Хто
не достане, то зараз сажею з комина.
ВАРВАРИ Робили вареники з капустою, квасолею, грушами, маком, капустою, квасолею – посне. Казали:
«Варвари ночі ворвали».
ГАННИ ЗАЧАТТЯ Казали,
Казали, шо як будеш робить на ГанГан
ни, то вовк корову порве.
РІЗДВЯНИЙ
ИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
Ку тю варять із пшеничних
ЧІР Кутю
круп. Заправляли медом, маком, ізюмом. Витягла
мама із печі, бере рукавиці, загадує кому меншому, то
бере несе на покуть. Ставлять на сіно, на неї хліба з
соллю і так її їдять вечером. Діти квохтали, шоб кури
неслися. Під столом гребуться, не тільки діти, а хто є.
Мороза кликали: “Мороз, мороз, іди кутє їсти”. Най
Найстарший кликав: батько або дєд. На Першу кутю ва
варять дванадцять постних страв. Ото обв’язують дередере
ва перевеслами, з чого-небудь. Якшо не родить груша
чи яблуня, то ходять б’ють палкою: «Як не вродиш, то
я тебе зрубаю». Гвоздя забивають, або сокирою ляка
лякали. І вродила на другий рік. От мені розказували, шо
велика
велика яблуня не родила. От йому кажуть, шо побупобу
по
хай обухом навесні та й побачиш. Я свідєтєль: він побухав – і такі яблука, як рожа, червонії. Дівки хапають
за штахети, як вхопиш – пара тобі буде. Чобіт кидали:
в яку сторону носком впаде – в таку сторону заміж
підеш. Хлопці знімуть ворота та десь як занесуть.

Е

ІЛЛІ Гилля – щитається, шо же не можна купатися.
Кажуть, шо може верба взаді вирости. Але купаються до самої осені. Гилля наробить гнилля. Дощі вже
починаються.

жать тиї палянічки. Пускають собаку в хату. Котру
першу вхватить, то та перша пойде замуж. Моє був
поперекушував та й покинув, а потім з’їв. Так і я сиділа 55 год, а потім вдовиця. Не можна було сміяться.

Ф

МАКОВІЯ На Макове святяться мак, квітки різні. Треба
старатися брати не домашні квіти, а польові. ВважаВважалося, шо якшо помре людина, то дуже добре ці свячесвячені цвіти класти під голову у труну. Добре мити голову
по-цими квітами, як голова болить. А маком добре по
сіяти кругом хати, шоб зле не зайшло у хату. Але заре
маку вже немає.

ІМ

СПАСА Яблука
лука святять. Вважалося, особливо, шо матері,
які мають діти померлі на том світі, то вони не їли яблук,
бо Божа Мати не дасть їм того яблучка. Я не їм. А коли
син був живий, то їла. Перші ж яблука, налив, до Спаса їх
нема. Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.

ПОКРОВА Це вже
же зима. Осінь покриває землю снігом.
Воно зараз не дуже на Покрову сніг. Якшо дівчина не
вийшла заміж до Покрови, то вже з Покрови казали:
«Покрівонько, покрий мою голівоньку».
ДМИТРА Це Дмитрівська
трівська субота, поминаються усопші.
баДмитрій Донськой це ж тоді напали ці сарацинці і ба
гато воїнів тоді побили і от через то стала Дмитрівська
субота, і поминаються особливо воїни.

с. Озадівка
Записала Н. Жмуд 2, 7 травня 2004 р.
у с. Озадівка Бердичівського р-ну Житомирської обл.
від Дейнеко Лідії Адамівни, 1937 р. н.,
Лукашенко Любові Панасівни, 1936 р. н. ,
Постолюк Любові Олександрівни, 1919 р. н.,
Артемчук Анастасії Антонівни, 1927 р. н.,
Поленко Віри Іванівни, 1923 р. н.
та Баренко Раїси Сергіївни, 1942 р. н.
(переселенці з с. Старе Народицького р-ну
Житомирської обл.).
ВВЕДЕННЯ Носили воду од колодязя ротом. Сколько
дєвок – столько паляничок пекли, а тоді рядком ло-

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На перший день на Роздво колядували під хатою, під дверами.
МАЛАНКИ Долю кликали перед Старим Новим роком.
Казали, шо треба було сидіти перед зеркалом до дванадцяти часов, шось собі загадати. А потом перед тим,
як лягати спати, треба ім’я хлопцов написати. Яку
рано бомажку виймеш, то так буде звать твого чоловіка. Перед Новим годом чобіт кидали. Маком обсипали, шоб погане не заводилося. Дерева лякають перед
старим Новим годом 13-го числа ввечері. Це Багата
кутя, варять уже всьо. Ввечорі кладуть на столі сіно,
а тоді накривають білою скатертиною. Сміття перед
дерева підсипають. Хлопці хвіртки зносили на Багату
кутю, перед Новим годом. Щедрували дівчата й хлопці перед багатою кутьою.
Щедрий вечір, добрий вечір,
А я знаю, шо пан дома,
Сидить собі в кінці столу.
А на ньому шуба люба,
А у шубі – сім пирожечків.
Сьому-тому по пирожочку.
Добрий вечір!
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ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Голодна кутя. Казали:
«Трєщи, не трєщи, а вже минають Водохрещи». Буде
вже менший мороз.
ВОДОХРЕЩА На Водохреща Бідна кутя, бо пісні страви. Ставили хрест, прикрашали буряковим соком,
ставили ялинку. Стріляли – це коляду розстрілювали.
Ялинку ставили, голубів не випускали.
СТРІТЕННЯ 15-го числа, в церкву йдуть і святять свічки, як гроза, то їх палять. Це зима з літом стрічається.
З Стрєчєння весна починається.
ЯВДОХИ 14 березня – це тоже щитається весна. Як крига начинає плисти, начинаєм веснянки співати. Виходили на рєчку Уж.
А вже весна-красна, а вже весна-красна,
Шо ти нам принесла, шо ти нам принесла?
Принесла літечко, принесла літечко,
Шоб запахло зіллячко, шоб запахло зіллячко.

ВЕЛИКДЕНЬ Паску несем вранці померлим після того,
як посвятили. Яйцями водимо по могилах на Радовніцу – на другу неділю послє Паски. Отак по могилі
під рукою покачав за сонечком. Залишаєм цукерочки,
пранічки, паску не залишаєм. Раньше розстеляли на
землі, сідали їсти, а тепер столики. Було, шо і трошки
горілки лиють на могили, коли поминають. Батюшка
Вене розрішає, каже: «Горілка – грєшно». Анаський Ве
ликдень. Тут баба у нас казала, шо якийсь Анасій заза
був посвятити паску, то святив у четвер.

СУХИЙ
крапіС
УХИЙ ЧЕТВЕР На С
Сухий
ухий четвер по городі треба крапі
ву нищити, бур’ян. Три дні не можна йти на город, бо
празник. Як не було дощу, то ходять навкруг села, по
кажному углу правлять, співають всі Божії пєсні. Один
молиться. Крали гладишки й кидали в колодязь. КазаКаза
ли, шо того нема дощу, шо до Благовіщення городи ора
орали. Хто загородив, той розгороджує. Треба було жабу
вбити, шоб пішов дощ. В сухий четвер тоже не можна
йти, бо як нарушиш, то посохне. Постєлі пересушували.

Ф

Ой гаю, гаю зелененький,
Чом на тобі, гаю, листячка немає (2)?
Листячка немає, вітер не колише,
А брат до сестриці, часто листи пише (2).
Часто листи пише, та в листа питає:
Чи привикла, сестро, у чужому краї (2)?
Ой хоч не привикла, мушу привикати,
Мене породила нещасливу мати (2).

СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Паску розчиняють в п’ятницю
проти суботи. В п’ятницю паски не печуть. В п’ятницю
ввечері розчиняють, а в суботу печуть. Не можна ходити, поки вона в печі. Вогонь на Паску розкладали, бо
ж не спали. Яйця красять в цибулі, а то в красці. Були
такі, шо писанки розмальовували. Якось проколювали те яйце, все те оттуда. А тоді заліплювали воском,
шоб вона видувалася, шоб шкаралупа не розбилася,
а тоді вже малювали всякими візерунками. Краскою,
а тоді воском. То були спеціалісти. А тоді вирізували
дерев’яні. Пісанка – це ця, шо воском. А ті, шо красками малювали просто, то то не пісанка. Шкаралупу
треба заносити на поле і з чотирох сторон закопувати.

Е

Весняночки-паняночки, де ви зимували?
У садочку-барвіночку на сорочку пряли.
Ой зірву я з рожі квітку (2), та й пущу на воду (2),
Пливи-пливи з рожі квітка (2), та й до мого роду (2),
Плила-плила з рожі квітка (2), та й в’янути стала (2),
Ой чого ж ти, моя доню (2), так рано зов’яла (2)?

МАСЛЯНА На Масляну
асляну їли молошне, перед постом.
А потом запусти, а тоді вже посне. На запусти вішали
«колодку», хто не вийшов заміж. На шию, на веровочверовочці. Обіщав, шо до такого больше не дойде.

ІМ
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СЕРЕДОХРЕСТЯ
ДОХРЕСТЯ На Середохрестя
Середохрестя пекли хрести, як
їдуть у поле сіяти, то беруть того хрестика. А куди
його кладуть – я не знаю. Перед Паскою співали:
Весняночки-паняночки, де ви зимували,
У садочку-барвіночку веснянки співали.
На том концє, на том концє, гуси з гусаками,
На том концє, на том концє, дєвки з
байстрюками.
Ой на ставу, на ставочку, стоїть моя мила.
Ой там мати свого сина коромислом била.
Ой ти, сину, ти, Максиму, ти мені покайся,
Біжи візьми Насточку, з нею повінчайся.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Чистий четвер убірали, шоб було
все чисте. Хліб пекли. Кругом хати обмести, шоб не
заводилась ніяка гадость. Моя мама до сходу сонца
нас всіх поміла. В пієч поставить води, так не хочеться
вставать, а вона: нє-нє, всьоравно тре трошки поміца.
Пікну дєжу ставили, обв’язували, це було рано, шоб
сходило, настольничком накривали, а червоною крайкою перев’язують. Ставили надворі, де покуть, на землі, на призьбі. На схід сонця ставили, а тоді забірали.
Може і шо казали – ми не знаємо. В Чистий четвер обмітали навколо хати, шоб не заводилося мух, павуков.

ЮРІЯ Обичн
Обично вигонять худобу на Юр’їву росу. Ця роса
від усього помічна: умиваються нею, очі промивають.
від
Треба рано, шоб корова росу збила. Поїли в хаті пря
Треба
пряженю та пішли по житі качатися. Коли не було дощу, то
ми жінками ходили. Співали: «Спасі Господі люді твоя
і спасі достояніє Твоє, і Твоє сохраняє Христом Твоїм
жітєльство». Самі без священика. Де пройшли, там і пішов дощ. А де не йшли – там нема. Було, шо батюшка
святив воду, винесли стола, люди приходили брали. Чи
так совпало, але якось таке було. На Юрія, шоб жито
родило, то треба, шоб хлопець покачався по житі.
ГРОМОВІ ДНІ [Як йшла велика грозова хмара] викидали
на дощ хлібну лопату і кочергу навхрест, свячену вербу,
ще й стрітенську свічку запалювали. Молимося Богу:
«Спасі Господі». І молітві такії єсть: «Святий Марку,
розжени цю хмарку на чотирі бора, на темнії ліса, там,
де пахар з плугом не ходить, туда Господь не заходить».
Як грім гримить перший раз, то вгадують, чи на голе
дерево, чи в лісті. На голе дерево – то недобре.
ТРІЙЦЯ Ото на Тройцю варили вечерю. Моя мама коло
печі помаже, ото вранці готовить, а ввечері засвітить
свічку, помолиться Богу і сідаємо вечеряти. Ставлять
на стіл усе посне: борщ, юшка, каша. Все залишаємо на
ніч. Все їли тільки ложками. Рвали липу, клен, вирублювали берізки – так завєдєно, Бог його знає. І зараз
так робимо. Мій дід розказував, шо пас худобу в лісі
на Тройцю, сів люльку на пеньочку курити. Такії співи йдуть, аж дивлюся бажать дєвочки такії і такії, маленькії і большії. А одна підбігла до діда, склонилась і
побєгла. Всі у віночках. Були тільки дєвочки. Кажуть,
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шо хто на Тройцю вмре, то то русалка. Якби на Тройчиний тиждень, то вона щитається русалка: чи вона
втопилася, чи вона померла.

ІЛЛІ Минув Ілля – мужик як свиня. Значить, все є в городі.
МАКОВІЯ Мак святять, букет роблять: любисточок, всяке
таке. Шоб було зілля свячене. Це мак святять, а до маку
украшають. А мак – це як в хаті непорядок. От у мене
сусєд пішов надвір вночі. Чує, шось: «Пі-і-і-і», як радіво,
а потом як навалеться – не повернуться, як каменюка.
Звалилося, потом другий раз. А я кажу, як є свячений
мак, то обсип кругом хати. Розказували в сусєдньому
касєлє, шо покойний чоловік до жінки год ходив. Вона ка
зала: «Чого ти ходиш?» Як год ходив, то, значить, вони
нічим не обсипали. І вона бачить його і говорить.
СПАСА Не можна до Спаса яблука їсти тим, у кого діти
померли, бо на тім світі їм не дадуть яблук.

с. Половецьке
Половецьке

Е

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ В суботу вечером сходяться,
а в понеділок через тиждень кончаються, називаються
«розалії». Кажуть, шо вони ходять селом і співають. Ото
йдем ми до сина. Ото за горбком стояла сосна, дивлюсь:
біле таке, довге-довге. Йде поверх жита. Був день, то я не
боялася. Стала в стороні, а воно пішло до кірпічного завода, спустилося на низ. Вже не одне, а двоє: одне – больше, друге – менше. А сосєдка перейщла річку та питає:
«Шо ти там бачиш». А я кажу: «Зараз перейду до тебе
та покажу». Не можна понять, шо воно таке, чи жінка,
чи дівчина. Воно за кілометр було. А поверх жита йшло
велике – коняка, чи хто його знає? [Хто стає русалками?] Хто вмре на тому тижні. Як втопиться на Тройцю,
то русалка. Дітей самих не можна в хаті оставлять, бо,
кажуть, шо русалка залоскоче. Русалку саму не видно,
але дитина то регоче, то плаче. [Русалок як видно: вони
плещуть, гримлять?] Оце люди йшли селом, то вони співали, грали. Тут у нас дід з бабою самогонку вночі гнали,
то не спали. Дід каже: «Шо це таке – грають, танцюють,
співають?» То вони їх бачили. Вони вже померли. Не бачили, хто це, бо було ввечері. Нічого не можна робити
на Русальному тижні: ні прясти, ні шити. На перших
три дні в город не йдуть, а тоді можна. Розигри в понеділок, це послідний день. Як русалки йдуть, то шоб
чисті йшли. […] Перед Купалом відьми ходять. Була я
в сьомім класі, був один хлопець, він був негарний. Ми
його не признавали. Він хотів мене провести додому,
а я не хотіла, то він мене силою держить. А я жила на
самому краю, за кладбіщом. А це перший день Троїці.
Там, де пространство, то йде одна за другою [русалки].
Він, наверно, тоже побачив та злякався. То каже, шо підпідеш до тітки на ноч, а в мене там тітка жила. Він як пуспустив мою руку, то я додому і не побоялась тих русалок.
Русалки ходять тиждень аж до слєдующого понеділка,
розигрів. Коли помирає нехрещена дитина, то та буває
русалкою. Я бачила великих. Вони білі, волосся вечером
не бачила. Казали, шо на цей тиждень не можна стірати,
білить. У нас були такі хати, шо треба постійно білить,
і пол змазували жовтою глиною. Моя мама розказувала,
шо вони пасли худобу на Ужі. Там була така хата, дівка
жила, вона помазала хату, то вранці встала, а голова аж
затягу комині. Вона розказувала, шо прийшли і якісь затяг
ли, то цее нібито русалки. Якшо дєтки малії, то в хаті не
кидали самих. Таких малих, шо у повитку. Старалися не
стірати ції пелюшки, бо русалки можуть залоскотати.

гніздо: «Тобі на гніздечко – мені на здоров’ячко». Як
перший раз зажинають, то несуть снопа, ставлять на
покуті. Коли кінчали жать, то оставляли кусочок, вбірали у вінки, цвіточки та пісні співають.
Петрівочка, петрівочка,
Не виспалася Петрова дочка.
Ой що робила ніч, не спала?
Петру сорочку пряла.

ІМ
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З польового щоденника Л. Артюх,
записано 27 серпня 1989 р.
у с. Половецьке Бердичівського р-ну Житомирської обл.
від Гончарук Ганни Савівни, 1912 р. н.
від
та Гончаренка Панаса Макаровича, 1911 р. н.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Вінки
пускали на воду на Івана Купала. На Івана Купала переорували дороги. Вранці вигонять корови, то чия не
йде, то хазяйка вєдьма. Хазяйка знає од молока. Дід
розказував, шо вєдьма зайшла в хлів, поставила вєдро, а молоко давай текти по ножу у вєдро. Корову здоїла. А дід вискочив з вілками та встромив у в’язи. Вона
перекинулася на рябу собаку, завищала по-собачи і
пішла. А рано не вийшла, в’язи довго боліли і не заживали. Її нараяли піти до діда, а дід сказав: «Чим заболіла, тим і лічися». Він довго не прощав, але потім
простив, бо це була його кума.
ПЕТРА І ПАВЛА До Пєтра зозуля кує, вилуплюються пташенята, вона кидає яйца всім. Як перший раз
летить бусел, то кидають то солому, то шо-небудь на

АНДРІЯ
АН
ДРІЯ [Пер
[Переказано
еказано словами записувача.] Гандрея.
Печу
Пе
чуть
чу
ть пампушки, собаку кличуть, чию пампушку
вперед із’їсть, та скоріше заміж піде. Є правда єдна.
У мене була сестра, Євка. Напекли пампушок по дві
стільштуки всі дівчата. Зловили собаку. Чужий. На стіль
штуки
чику пампушки. Взяв Євчину, під куток загорнув. А ті
всі поїв. Як то воно так. До году Євчина й умерла, а ті
замуж пішли. Калиту пекли. На коцюбі їздили: «Їдуїду калиту кусати». Ворота перетягали у дівчат.
ВАРВАРИ Не пряли.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР «Вілія» або «Святий вечір».
Риба. Кутя з пшениці з маком до коляди ставлять, сіно
під коляду. Коляда – сніп житний і пшеничний, сіна
под нього, несуть до хати й кажуть «кво-кво», щоб
курі квоктали. Сіно – худобі. Молочна кутя – перша
страва. Риба, холодна риба, вареники з капустою, маком, яблуками. Піст – гриби.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Кутю їли. Холодець, капуста, печеню, шинку (не коптили), жарили в печі, ковбаси,
сальцісон, кишки пекли з гречкою і з кров’ю, киселиця. «Колотуша»
з пареного молока й сметана. «Мороз́
мороз, іди вечеряти до нас» і обчисть мене. Носили
вечерю бабушці – кутю, налисники, млинці, один хліб.
Дітки носили. Бабушка частувала (це своїй бабушці,
а не бранці). Мамі батькові носили. Після Вілії оставляли ложку дві для мертвих душ.
МАЛАНКИ Багата вечеря. Ворожили. Підходили під
вікна, слухали перше слово. Як у хаті скаже «сядь»,
то не вийде заміж, а як «біжи» – то піде. Брала, руки
розчепіривши, кілки на плоті, а тоді лічила: вдівець –
молодець. Хто випаде, за того заміж. Млинців взяла,
кого здибає – то ім’я чоловіка майбутнього.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрували – млинці, вареники,
цукерки на Новий год. Коляду на Новий год молотять
руками «у три ціпи»: лікоть, а тоді рука, знов лікоть.
Міряють, скільки чарок намолотили – дном, а тоді хазяїн ставить чарку. Молотили сніп «коляду» посівальники. Частували їх. Це радість дуже велика. І зараз
маленькі діти ходять, але мало.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Водяна вілія. Кидали
кутю до стелі, щоб з пасіки роя зловити. Кутю варили
з медом і з маком. Підкидали до стелі, щоб роя зловити літом. Пісне їли.
ВОДОХРЕЩА До церкви води брали. Обійстя святили,
хрестики крейдою, хліб носили діти, а батько з макітрою й варениками кропив, перевесла робили з коляди
й вишні зав’язували, яблуні, груші, лякали, щоб родила. Діти щоб бачили. Худобі давали помиї з куті. Свиням не давали.
СТРІТЕННЯ Зима з літом стрічається. Погоду примічали. Як півень під порогом води нап’ється, до Юрія віл
напасеться.

Тільки літом і там же желізна баба стара баба з коцюбою,
теж у коноплях чи кукурудзі живе. Не бачив яка.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Дівчата
вбирають хлоп’ячу березу (ту, що хлопці виріжуть в
лісі) на майдані квітками, лентами, скрипка, потім балалайка, потім гармошка. Поломають несуь, на гоїрки
садовлять, щоб були такі здорові, як Іван. Не палили
вогонь. Вінки не плели.
ПЕТРА І ПАВЛА «На ячмінний колосок потеряв соловей голосок». Зозуля мандригою ячмінною вдавилася.
ІЛЛІ Купатися не можна. Далеко Гілля, обіжну ще й я.
До Іллі обжинали. Спасову бороду кидали. Нічого не
клали. Там і пропадала.
МАКОВІЯ Мак святили, зілля, квіти. Маковей як Ілія
дуже в Бога вірував. Три сини в нього власть замучила, що вони в Бога вірили. А Маковей теж замучений
був. За німців було. До вітряка дядько повіз зерно до
млина (вітряк був). Привіз: «Прошу Пана змолоти
жита». А він каже: «Сьогодні Маковея». «Ой вей, яке
свято Маковей». Відчинив вітряка. «А ти вилазь нана
верх». Виліз, линку спустив, а вітер повіяв, його скрускру
тило. А тоді йому бабка вимовила, ото не кажи зайвого. Коржі з маком пекли. Терли, мазали.

Е

МАСЛЯНА Масниця. Вареники з сиром, молоко, м’яса
не їли. Сиропістя.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Понеділок.
неділок. Зуби полоскали горілкою.
Картопля з маком, огірком, з олією. Квашу робили,
хрін терли, редьку, капусту. Жур робили з вівсяної
муки з олієм підсмаченим (теж вкисає).

СПАСА
СПА
ПАСА
СА Яблуки
Яблуки святили, пироги пекли. До Спаса не їли
батьки яблук, тільки діти. Через те, що в кого вмерли
хтось, то на тім світі тому не дадуть.

УСІКНОВЕННЯ
УСІК
СІКН
НОВЕ
ОВЕНН
ННЯ
НН
Я Головосіка.
Головосіка. Сікновеніє. Не роблять нічого.

Ф

СЕРЕДОХРЕСТЯ Середохресна
едохресна неділя. Хрести пекли
худобі, собі, коли сіяли, носили на поле, їли, а шишки
з них розім’яли й пташкам кинули, щоб пташки нанаїлися й не їли те, що посіяне.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербуу святили. Билися. Ставили коло
образів.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Ходили
дили на річку до схід сонця умиваумиватися од хвороб. Три границі обносити (села) треба дидитину, помогло. Напилося води й пройшло. Пекли паспаски. Яйця красили. Поросят чистили. Різали в середу.

ІМ
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ВЕЛИКДЕНЬ У суботу
суботу напередодні Великодня вогонь
коло церкви палили. Хто що принесе – дрова. У мене
був дід, не їв на всі пости. Сліпнув курячою сліпотою.
Кажуть – злякай діда. Дзвонять у суботу на одеяніє.
Хоче йти до церкви. Папко, йди до церкви. Через мосмос
точок вів, штовхнув його, злякався дід, і зір вернувся.
Всеношна. Святили паску, коржики, м’ясо, сир, масло,
яйця, крашанки, сіль, ніж, хліб. Їли – проскурку, яйця.
Шкаралупки сушили, давали корові, як отелиться,
і цілушечки з паски, щоб очищалася. Свячене розкидати не можна. Його повинна з’їсти худоба.
ЮРІЯ Ходили на поле, качатися на Юрія на житі. Міряли,
як ворона в житі сховається, то буде врожай. Там частувалися, дітей робили. Все село виходило з хореньчами.
ТРІЙЦЯ Зелені свята. Хати вбирали тарником, липою,
березу на подвір’ї закопували. Долівку посипали «тарником» [лепеха]. Коли понос його корінці помічні. Це
зілля потім ховали, щоб худоба не їла. Терли й берегли
на потребу. Липу, березу довго держали, аж потім на
город кидали, авжеж не в гній. Балакали, що русалки
на Тройцю ходять. Дівчата.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русалкою лякали, як на город по
огірки ходили діти. А яка вона, то бог її знає, я її не бачив.

ВОЗДВИЖЕННЯ
ВОЗДВИ
ОЗДВИЖЕ
ННЯ
НН
Я Здвиження. Як Пан вужа їв. Колись
ЖЕНН
ЖЕ
своодин пан впіймав вужа, на 12 шматків порізав і сво
йому кухареві наказав у 12 водах помити й у 12 водах
варити. І все знав, для чого ця рослина, од чого. А я
від «гили́» коров’як каже. Той як засміється. А пан так
від
і зрозумів, що кухар теж вужа їв. Каже: «Мовчи, будеш
доктором». А кухар взяв і від кожного шматка та ще
по одному шматочку врізав, окремо зав’язав у шматину полокав разом, мив разом, варив разом. А тоді подав панові. Той подивився – всі шматочки рівні, знати
не брав кухар. Пішов кухар і в дірку від ключа дивиться, коли пан поїсть і помре. А пан взяв один шматочок, з’їв, другий, третій, всі поїв. Дивиться кухар, а він
живий! Він і свої з’їв. І тоді все знав, для чого ця рослина, од чого ця. Колись іде, а він був кухарем у пана
теж. Питається у коров’яка – а до чого то? А той каже.

БРУСИЛІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Дивин
Записали О. Васянович, В. Сироткін 9 липня 2008 р.
у с. Дивин Брусилівського р-ну Житомирської обл.
від Утвенко Марії Олексіївни, 1923 р. н.
та Святненко Катерини Григорівни, 1929 р. н.
АНДРІЯ На Андрія дівчата ворожили. Як ворожили? Бігали під хату да слухали, шо балакають, де дітей багато.
Як каже: «Йди!», то піде заміж чи жениться, а як скаже:
«Сядь!», то не вийде заміж. Це на Новий год і на Андрея
так. Сіяли коноплі по снігу. Хіба тільки коноплі. Дорогу
або попелом, або коноплями стелять. Від хлопця і до
дівчини. То вже хлопець який до дівчини ходить, а то і
не ходить, а вони так зроблять, посіють, або соломою,
або ще чим. То видно, шо то до дівчини сватаються.
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Собаку не заводили. У нас півні пускають. Це перед
Новим роком. Насипем пшениці, наллєм води і пустим
півня до вінця чи він у купку клює. А як води нап’ється,
то чоловік буде п’яниця, а як буде у дзеркало дивиться, то буде задавака. Отак колись казали, бо ми колись
пускали півня… Я знаю, чи то правда чи п’яниця, чи не
п’яниця, а воду п’є. Обсмалився був той півень. Отак і
купки понасипані. Це у нас так у старину робили. Штахети не обнімали, не було такого.
ВАРВАРИ Варвара, кажуть, була нєвєста Христова. Нам
не давали в Бога вірити… але ж ми нишком втікали.
В церкву підем. Але ж з церкви клуб зробили. То ми не
йдем, бо нам кажуть старші люди (у мене тьотя була,
та й батьки): «Не танцюйте!» То ми не танцювали, ми
на дорозі. Ми кажем, шо не вмієм, то ми на дорозі,
шоб ніхто не бачив. А в церкві, то воно щось є. Построїли тоді клуб у нас.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола заб’є кола. Це вже Зімній.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербич – кожуха тербич. Як Вербна
неділя, холодно цілу вербну. Вітер такий холодний. Як
настає Білий тиждень, то уже тепло. Це не тільки половиця така, а справді холодно. Б’ють вербою «Верба
б’є, не я б’ю, за тиждень – Великдень, недалечко червоне яєчко». Вербу садовлять і вона зразу росте. Кажуть:
«Дівчина, як верба, де тикни, там росте». У хаті вербу не
тримали. Обично корову вигонять, як тепло. Ось цього
году вигнали десь 25 березня, травичка уже така була.
А буває, шо затяжиста весна, холодно, то у маю місяці
вигонили: 10 мая, 20 мая. Як погода показує.
ЮРІЯ До Юр’я є паша
Мипаша і в дурня. У году Юрій один, а Ми
кол два: Весняний і Зимній. На Юрія по житі качалися.
Заре не качаються, нема вже цього, вже все відходить.
А раньше вже собі раються, по четвертушці, качають
качаються. Посідали, поїли, поспівали. Раньше, бачте, було
веселіше життя, а зараз… Покачалися, а воно вже до
вечора усе стоїть.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю раніше три рази варили:
Бідна кутя, Багата кутя і знов Бідна кутя. Зараз варять
два. Начинається Рожество – варять кутю, жарять
рибу, варять вареники з капустою, пісне усе. А ще на
Голодний вечор.

робота, покамисть у церкві правиться, робить нельзя,
а як одправилося, можете робить – Бог труженіка любить». Яка погода на Благовіщення, то така і на Паску,
але воно не всігда так буває. Сьогодні Благовіщення,
а завтра – Благовісник. Кажуть, шо на Благовіщення
птиця ніколи гнізда не в’є. Бачите, і птиця розумна, не
така як люди дурні. На Благовіщення і на один день не
треба робить, і на другий день не треба.

М
ИКОЛИ
ИК
ОЛИ В
ЕСН
ЕС
НЯНОГО До
До Мик
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО
Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки, бо ще холодно буває.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Перед Старим Новим роком
Багата кутя. На Багатий вечор може там хто і варить,
а все м’ясне варять, бо ж Багатий вечор. Колись, як
Багатий вечор, то ідуть свататься. Кожен раз казали:
«Морозе, Морозе, іди куті їсти». Виходять дивиться на
зорі: як там буде чи хмарно, чи ясно. Як ясно, значить
буде врожай, як хмарно, то я вже забулася шо.
ещи, не трещи, а минули Водохрещи.
ВОДОХРЕЩА Трещи,
Ще трохи мороз побуде да й нема.
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трічається зіма з літом. Я знаю, шо ми
СТРІТЕННЯ Це стрічається
стрічаютьтакі маленькі питаємо у діда: «Як це вони стрічаються?» А він: «Он дивіться на морожку вони б’ються, хто
хокого посяде. Як тепліше, то перемогло літо, а як холодно – значить зіма». Як на Стрічення півень води
нап’ється, то на Юрія віл напасеться. Жінка з Голяків
додо
22 березня у Брусилові купила корову, привела її додому. Зайшла до одного переночувати, а він її не пустив,
до вона за село вийшла, до скірди, заматала мотузка
корови на руку і замерзла до ранку. Рано приїхали по
солому корова стоїть і жінка лежить. Замерзла. Така
була заверуха, такий ішов сніг, шо Страшний суд. Оце
вам 22 березня. Але од тих пір такого більше не було.
ЯВДОХИ На Явдохи сіють розсаду. Од Явдохи тепло.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих варили сорок вареників. У цей день ворона кладе сорок палок у гніздо.
Як на Сорок святих холодно, до кажуть, шо ще буде
сорок морозов.
БЛАГОВІЩЕННЯ Колись до Благовіщення у землі не
робили, пока Бог не поблагословить землю, а зараз
роблять, хто коли хоче. Благовіщення – великий празник, як і Паска. На Благовіщення даже кури не несуться. Колись додержувалися. Сохань Боже, шоб на
якийсь празник робили. У празник баби попід тинами
сидять, а тепер усе по-новому: хто коли хоче, то те і
робить. Я питаю у батюшки: «Отче, скажіть, пожалуста, ми оце робимо у неділю. Шість день роби, а сьомий
нада оддихать». А він і каже: «Як єсть якась така сільна

Р
ІЗДВО
ІЗДВ
О ІІОАННА
ОАНН
ННА
АП
РЕДТЕЧІ
РЕ
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) Колись
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ
на Івана Купала цвіте один раз папороть. Один раз у
году цвіте. Оце туди треба іти самому, вирвать цю папо
папобуроть, розрізать руку, запихнуть ту папороть сюда і бу
потодеш усе знать. Но як ідеш, то не треба оглядаться, пото
му шо звірі накинуться і розірвуть. Таке у нас балакали.
му
П
ЕТРА
ЕТР
А І ПАВЛА Прийшли жнива – тітка нежива. ЖниПЕТРА
ва починали до Петра. У колгоспі жачки жали, а тоді
комбайном у підбор вручну. Колись ми після войни
в’язали, жали серпами, а зараз жатка пожала, або на
самоход комбайн іде. Серпами вижинали жито. Колись сіяли жито. Пшениці не сіяли, а всігда жито, бо
вкривали хати. Молотили, кулі трусили і вкривали.
Як зберуться жнива, то оставляли Спасу на бороду.
Там оставить кущичок да зав’яже його зашморгом.
І дома так робили, і на полі так робили. Як ідеш жита
жать, то зажона у хату брали. Три жменьки зижнеш,
зв’яжеш отак і на покутю поставиш. Як уже женишся, то гульня така. Барило качають. Горілку уже п’ють
усю. Гульня така. Колись як оце весілля, то така гульня
тиждень, а як хто. То і дві неділі гуляє. Петро – літній
празник. «Ой, Петре, Петре, Іване, половину літа немає». Від Петра вже день меншає, а нич більшає.
ІЛЛІ Колись на Іллі одна вдова пішла до хазяїна просить
коняку перевезти жито. Каже: «Я тобі одроблю. Буду
тобі жать день, тільки дай мені конячку». Дав він їй
коняку і гарбу. Вона перевезла. А той багатий думає:
«От, перевезла. Піду і я собі возить». Пішов на Іллю,
а на Іллю всігда йде дощ і грім гримить. Він пішов
да нагрузив свого зерна, снопів цілу гарбу да і везе.
А блискавка взяла да й запалила. Іде такий старенький дідок. А він і каже: «Ну, як же це воно так, шо вона
возила». А вона зранку возила, а він пішов після обіда. А йому той дідок і каже: «Вона стара і вона вдова.
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І вона мусить робить, бо як ти їй не дасиш, а ти міг
завтра їй не дать. А ти міг і в другий день зробить».
Ну шо ж. Згоріло та й усе. Оце колись таке було. Не
тепер. Після Іллі нельзя купаться... Але як жарко, до
купалися. Да і став був доладній, а то тепер там заросло. Болотом стало. Там уже не мона купаться. Прийде
Ілля – наробить гнилля. Буває, як прийде Ілля – дощ
да дощ, дощ да дощ, дощ да дощ. От і поросло у покосах зерно у колгоспі. Ходили піднімали вилками, шоб
комбайн узяв, бо воно ж сплескане.

ти вечор, а Третя кутя – проті Водохрещ. Перша кутя –
Голодна, а Друга – Багата, а Третя – тоже Голодна.
ВОДОХРЕЩА Трещи, не трещи, бо Водохрещи пройшли. Трещи, не трещи, но морози вже пройшли. Як
мороз не трещить, то шо день, то ближче до весни.
СТРІТЕННЯ Стречаннє – зима з лєтом встречається. Як у
цей день капеже капают з криши, то на тепло. А як Стречаннє подкрепило морозом, то, значить, холодна весна.
Як на Стрічання півень води нап’ється, то од Юрія віл
напасеться. Як раненько сонечко на Стрічаннє сходить,
то буде льон гарний, а як пізно, то буде льон поганий.
ЯВДОХИ Явдоки – снігу по волоки.
СОРОК СВЯТИХ Од Сорока святих до Петра, до Миколая сорок морозов все одно буде. Як тепло на Сорок
святих, значить, буде весна тепла, а як на Сорок святих мороз, то посля Паски ще буде сорок морозов.
БЛАГОВІЩЕННЯ
Благовєщення у землє не робили.
ОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я До Б
ОВІЩЕНН
БлагоГосподь йє поклав на целу зиму в спокой і до Благо
земвйєщеннє йє нехто не чепає. Бог поблагословить зем
Благовйєлю, то вже можна іти в город. Як уже минає Благовйє
щеннє, земля набираєтца свого аромату, силу, і тодє
люде начинають копать і разрешено од Бога уже все
копать і робить. Земля оддихає од осені. Як ми вже все
спопокопали, все поробили, поорали, вона лягла на спо
кой. Яка погода на Благовіщення, така і на Паску. Це
справджується. Бжоли, як вілетят до Блогов’єщення
посза тиждень чі за двє недєлі, до столькі буде мороз пос
ля Благов’єщення.
Благов’єщення. А як вілетят, буде тепло.

Ф

Е

СПАСА Жито і пшениці сятять, яблучка святять. Уже й
теє молотять, і теє молотять. Було таке, шо дітки мерли, дуже часто мерли. І тоже як дітечко несуть, то гарно ховають і вілечко несуть. Гарненно ховають. Гляди
присниться, шо дітки їдять яблука, а воно – ні. Питають: «А чого ти не їси яблука?» А каже: «У мене немає,
бо у мене свиня з’їла». В общем, це мати до Спаса їла.
Як у кого дитя померло, то не їли. А тепер у батюшки
питали. А батюшка мав великий сад там до Соловіївки.
За Дивином до Соловіївки був сад великий. У батюшки
там участок був. Він каже: «Запрягай, Захарович, коні.
Поїдемо побачимо як там яблука». Бо усякого сорту є.
От він іде і пробує всякі. А той: «Батюшка, так не можна
ж яблук їсти до Спаса». А він каже: «Не можна, Захарович, їсти, бо ж вони не доспіли». […] У нас тут була
одна баба. Вона заснула на п’ятий день. Так притулишпритулишся – дише, а не вставала, а так лежала, лежала. То вона як
проснулася, до розказувала. Була я на том світі. «Іду я:
з цього боку столи, з цього боку столи. З цього боку на
столах – шо ти хочеш, з цього боку – голи столи. Я, –
каже, – питаю: а чого тут немає? А Бог каже: «Її свині усе
поїли». Батьки чи хто. Значить нельзя до Спаса яблук
їсти, поки не посвятить батюшка. Або як їв до Спаса, то
як на Спаса, як ідуть святить яблука. До, Сохрань Боже,
даже і не вкуси, бо не можна. Як ти їв яблука, то тобі на
Спаса не мона їсти. А після Спаса уже їж. Спас – готуй
рукавиці про запас. Уже картоплю начинають копать, бо
знали, шо уже буде холодно. Вже готуються до зими.

ІМ
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ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження. Звірі
звіЗвірі здвигаються. Всі зві
рі ховаються. Як Здвиження, то в ліс ходить нельзя,
потому шо вже всі звірі ховаються у землю.
ПОКРОВА Як на Покрову
Покрову вітер з теплого краю, то буде
«Покрівоньтепла зима, а як з холодного – то холодна. «Покрівонь
ко, Покрівонько, покрий мою голівоньку. Не тряпкою,
то онучою, шоб не остаться дівкою вонючою». Буває,
шо на Покрову упаде сніг і розстає.

с. Нові Озеряни

Записав О. Васянович 7 липня 2004 р.
у с. Нові Озеряни Брусилівського р-ну Житомирської обл.
від Голуб Катерини Андріївни, 1929 р. н.,
Куровської Марії Кирилівни, 1926 р. н.,
Добровольської Марії Мусійовни, 1938 р. н.
та Клімчук Любові Петрівни, 1927 р. н. (переселенці
з с. Любарка Народицького р-ну Житомирської обл.).
МИКОЛИ ЗИМОВОГО До Миколи нема зими неколи.
Як прийде Микола, то заб’є і кола.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Як сніг падає од Роздва, од Нового
году да туди далі до березня, значить буде літо мокре
од Петра. Од Роздва день іде на лєто, а од Петра день
іде на зиму. Яка погода зимою, то така і лєтом. Варили
три кутє: Перша кутя проті Роздва, Друга кутя – Бага-

Юрія по житі качалися, шоб врожай був. Як
ЮРІЯ На Юрія
ворона на Юрія у житі заховається, то год буде харохаро
дурши, урожайни. На Юр’я треба, шоб було сєно і в дур
ня, а на Миколу подавай ди й віли поховай.
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО Як прийде Микола, значить посіє
М
ИК
ИК
з припола. До Миколи не сєй гречки і не стрижи овечки,
бо буде холод. Од Миколи лєто, од Миколи й зима. На
Миколу, шоб жито красувалося, шоб викидало колос.
ДЕВ’ЯТУХА, ДЕСЯТУХА Дев’ятуха – од Паски дев’ята
недєля, завжди у чатвер. Правитца у церкві, воду святять. Десятуха у десяту п’ятницу посля Паски. Але тут
такого не признають. Їм уже робота.
ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА На Тройцю – Сухий четвер – не
робет, шоб гром не палив. На Троєшном тижнє у четвер.
ПЕТРА І ПАВЛА Петре й Іване, вже твоє лєтечко минає. До Петра зозуля перестане кувать. Йє вже гороб’є
б’ють. Як встигнуть то жнива починають до Петра,
а як не встигнуть, то посля Петра. Од Роздва йде сонце на лєто, а од Петра йде сонце на зиму. Як на Петра
буде дощ, то буде в погребах картопля гнисти. Варили
колись таку кашу з кукурузи і віносили на вулицю давали зезульці, шоб зезулька вже вдавилась і не кувала.
Зезуля кує до Петра самого і посля Петра на теплу і
позню осень. А як зезуля кидає зараней до Петра ковать, значить буде рання зима.
ПАЛИКОПА Паликопа, Ілля і Гаврилей – це вони у одном мєсяце. Паликопа – Пантєлєймон. Не можна нечого робить, шоб гром не спалив. На Паликопу і Іллю
нечого не робить. Цей день од грому йде.
МОКРИНИ Як на Мокрину йде дощ до обєда, до буде
осень мокра, а як не буде дощу, то буде суха.
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ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Послі Іллі не купалися,
бо тоді вже русалка у воду насцить. На Іллю як хоч
трошки дощик бризьне, то буде осень тепла. А як нема
дощу, то не буде тепла. Ілля – людина, як свиня. Вже
вона всю зелень єсть.
СПАСА Спас – бери рукавиці про запас.
ПОКРОВА Прийшла Покрова – до й зима готова. Моя
свекруха колись затопит у грубі на Покрову і віходит
дивитца, у яку сторону дим іде: як на північ, значить,
буде холодна зима, а як на південь, то буде тепла зима.
Як на молодику Покрова, значить, буде тепла зима, як
на подповні – середня, а як у старому мєсеци – буде
сурова зима. На Покрову, з якого боку ветер, з такого
буде целу зиму і целе лєто. Покрова як настає, а на Покрову молодик настає на теплу зиму. А як настає познєй чи раньшєй, чи шо, то на холодну. Як не покриє
Покрова листом, то покриє снєгом.

с. Покришів

ВОДОХРЕЩА На Водохреще, то це найбільше до пана
ходили – ще пан був. Пан заказує, виносить гроші дає.
Пані виходить – конфєти дає. Оце стоїть чотири чоловіки, учитель з ними чи там дяк. Гляди, пан надумав:
«А ви мені ще такої заколядуйте!» Заколядували. Пан
знов гроші дає. Заколядували. Знов дає гроші. А другий пан, як: «Проше пана, розрешит поколядувати!» –
«Да, нє нада!» А другий закликає. На Водохреще батюшка і всі йдуть до річки, якщо холодна морозяна
зима, беруть пилку, ріжуть лід, ставлять хрести. ОрОр
дань зроблять на ставку, на річці. Це такий уход (вхід),
як ото в церкві, так як брама. Зведуть його, стовпи
поставлять з льоду. І це вже батюшка туди заходить.
Обілляють [споруду] квасом червоним, воно червоне.
Батюшка там править. А був такий дядько. Він роздірозді
ває шубу. В валянках. Приходить. Вже воду посвятипосвяти
ли, води набрали. Він роздівається, да в ту ополонку:
пурх! Раз! Другий раз! Третій раз! Потом виліз да в
валянки вступив, шубу надів да й пішов. Всі сміються,
а він пішов. Казали на його дід Мелник, дід Іван Мел
МелМел
ник. В його й млин був, і на його й казали Іван Мелник. Отут він скраю й жив, коло самого ставу.

Е

Записала З. Гудченко 1995 р.
у с. Покришів Брусилівського р-ну Житомирської обл.
від Федорчука Олексія Бенедьовича, 1908 р. н.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На святки щедрували, колядували: «Щедрик-ведрик, дай вареник, грудку кашки,
кольцо ковбаски. Добрий вечір!» Або:
Сидить баба на стольці,
Взувається в постольці,
Мордується, не взується,
Сама з себе дивується,
Шо в постоли не взується.

ІМ
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АНДРІЯ І ночували хлопці з дівчатами, всяк було. Вносять куля або в’язку соломи мнятої, стелять серед хати.
Ну, наприклад, Андрея справляли. Допустім, у вас
гуляють. Заказують: «Дівчата, Андрея будете справсправлять?» – «Будем! Приходьте, хлопці!» Хлопці прихоприходять, приносять горілку, дівчата варять вареники, ще
шось готовлять. Це вже вечір гуляють на Андрея. На
другий день, це вже зветься Підандрейчик, ще гулягуля
ють. [Як гуляють Андрія?] Кусають калиту. Кладе на
столі калиту. Дівча сидить, візьме якоїсь сажі. Зроби
так, щоб ти укусив і щоб вона тебе не обмазала. А як
уже вона тебе обмазала, всі регочуть, що не вмів вкувкусить. Калита лежить на столі або підвішена. Дехто
сидить і дивиться, а хто під’їхав на коцюбі да каже:
«Калита, Калита, забери усе собі. Я прийшов кусати
тебе!» – «А вкуси!», – тут дівчина сидить. – «А вкувкушу!» – «А вкуси! Не вкусиш!» – «А вкушу!» А він дівдівчину туу заговарує-заговарує. Мах! – і вкусив. Вона не
вспіла його обмазать, а може, …пожаловала обмазать
сажой. І це вже всі сміються-регочуть, шо і калиту із’їв,
і обмазать не обмазала, або і калити не вкусив, і не обоб
мазала його. Сидять за столом, по чарці п’ють горілку –
хлопці принесли. Дівчата біжать на вулицю і в криникрини
цю мак сиплють – як той мак говорить, чи це вона піде
замуж чи не піде в цьому році. Хлопці сміються: «Ну,
шо вже ти підеш?» – «Піду!» А та: «Не піду!»
РІЗДВО ХРИСТОВЕ:
А в нашого дядька дядина-бабка,
Лінується встати, нам ковбаски дати.
Такіє були колядки це вже на Рожество. Публіка йде
менша, йде більше. А йде ще більша і колядують:
Господи, слава тєбє!
Многая лєта, многая лєта,
Многая, многая, многая лєта!
Добрий вечір, хазяїну!
Щоб вам добре жилось,
Щоб ви чисто ходили,
Щоб ви друг друга любили!
Ну, хазяїн дає конфєту, по п’ять чи по десять копійок
грошей.

с. Соловіївка

Записав О. Васянович 9 липня 2008 р.
у с. Соловіївка Брусилівського р-ну Житомирської обл.
від Мартиненко Надії Миронівни, 1940 р. н.
та Яковенка Дмитра Сергійовича, 1931 р. н.
ВАРВАРИ
ВАРВАРИ Сави-Варвари ночі ввірвали.
МИКОЛИ
М
ЗИМОВОГО До Миколи зими нема ніколи.
Це про того, шо у грудні.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять два рази: перед
Різдвом Голодна Кутя називається, а тоді Багатий вечір 13 січня, тоже варять кутю. Баба у нас усе варила ті
куті, і постила трохи, і нас заставляла.
ВОДОХРЕЩА Перед Водохрещем не пам’ятаю, шоб
варили кутю. Трещи, не трещи, а пройшли вже Водохрещи. Але ще такі морози бувають. Шо день, то воно
ближче до весни.
СТРІТЕННЯ Стрічення – це зима з літом стрічається.
Як нап’ється півень води, то буде мокре літо і врожай
буде. А як не буде дощів, то буде весна затяжна.
ЯВДОХИ Явдоки – вже взялися баби у боки. Вже должни помідори висівають, розсаду висівають.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих треба, шоб сорока
поклала сорок палочок. Хто хоче, то сорок вареників
варить. Як є мороз на Сорок святих, то ще буде сорок
морозів до весни. Але буває, шо і є, а буває, шо і нема.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олексу должни ластівки прилетіть. Майбіть, шо вже прийде тепло.
БЛАГОВІЩЕННЯ Бусли на Благовіщення треба, шоб
уже були. Так воно і получається. Буває, шо 7 квітня
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лить, обтираться. Тільки одне вілечко робили колись,
а оце як більше традиція образувалася, то стали сюда
ходить, у центрі у нас є ставок, поприходимо. З каждої
вулиці з теї, з теї, з теї люди йдуть. Взрослі і дітки. Несуть вілечко, віночки. Тоді пускають на воду. Стоять
і співають. Зараз же і ансамбль той пограє. Папороть
цвіте на Івана Купала. У ту нич. Хто найде, то щасливий буде. У нас ніхто не ходив шукати.
ПЕТРА І ПАВЛА Петра – вже півліта пройшло. Жнива
починали всігда після Петра. Колись на Івана Купала
ми вили вілечко, а води у нас не було, то ми носили вілечко у жито. Ми звили те вілечко, несемо. А у нас там
за селом було Глинище – глину там брали. А там за тим
Глинищем і жито. Несемо ж туди, а старих же нікого. Це
зараз уже старі ходять, а то нікого не було, ми самі. Прийшли до того жита, а хто у жито піде нести. Бояться усі.
Хлопці були такі здорові – бояться. Зібралися. Те вілечко маленьке, а їх аж чотири. Взялися за руки і несуть те
вілечко всі разом. А хтось іще взяв і: «А-а-а-а-а!» Вони
Злякаяк полетіли всі чисто із того глинища аж до хати. Зляка
лися тих русалок. Ось проходить пару днів. Нє, навєрно
ж, на другий день. Мати приходить наша додому. А тоді
незажинки робили. Колись же багато жали. Каже: «Оце не
чого ми не зробили, дожали тільки до вашого вілечка і
проспівали до самого обіда та й поприходили додому».

Е

ще холодно, але нічого. Спочатку прилітають одні,
а потім другі. Кажуть, шо спочатку прилітають бусли,
а потім буслихи. Якого це празника вони муштруються відлітать? Восени, як усе орють на полі, то вони
злітаються. Там їх повно. Бджоли вилітають на Благовіщення. Але ще холодно на Благовіщення. На Благовіщення благословить Бог землю. Кажуть, шо до Благовіщення не можна нічого робить у землі, а то вже як
поблагословить землю і можна робить. Колись було
таке, шо і робили, а було, шо і не робили. Моя мати
була з Попільнянського району і сама розказувала, шо
так було. Там у них така річечка невелика, але глибока.
Один чоловік поїзав на Благовіщення сіять овес. Овес
він же такий, шо його треба сіять найраніше. Поїхав
він сіять тей овес, посіяв. А він чи забув чи і не знав
шо це празник такий. Аж йому сказали. Переплив він
через ту річку. Він перехристився і каже: «Прости,
Боже, бо я ж не знав». І такий тоді уродив овес, шо
Господи. Ніхто такого овса і не бачив. А другий позавидував і думає: «Оце я дождуся того Благовіщення,
шо той сіяв і так уродило». Дождалися другого году.
Поїхав він і лодочкою переплив на другий бік. Посіяв той овес. І якраз на середиці тої річки такий вихор
знявся, така якась бура. І перекидає ту лодку, а він був
із жінкою. То обоє взяли і потопились. Це було не при
матері, а може раньше. Мати і нам розказувала таке.
Яка погода на Благовіщення, така буде і на Паску. Але
не совпадає. Ось і цей год таке було на Благовіщення,
такий дощ ішов, а Паска була гарненька, суха така.

ІІЛЛІ
ЛЛІ Ілля наробить гнилля. Купаться не можна після
Ілля. Уже начинаються дощі.
СПАСА
хоС
ПАСА
ПА
СА Му
Мухи
хи до Спаса сильно кусаються. Чуствують хо
Малод, сердяться. Спас – бери рукавиці про запас. На Ма
ковія і Спаса освячують зілля у церкві. На Спаса несуть
і яблука, на Маковія – мак. Кажуть, шоб до Спаса не
їсти яблука. Є такі, шо і не їдять, як у кого діти померли,
то не їдять.

Ф

ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербний
бний тиждень, як посвятять
вербу, то б’ють нею і кажуть: «Верба б’є, не я б’ю, неданедалечко червоне яєчко». Приносять вербу і ставляють в
уголочок у хаті, корову вигонять цією вербою. Колись,
як ми були маленькі, то садили вербу.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страть
трать дуже багато людей ходить
до церкви. У нас стільки дітей ходить у церкву. Ось
мої двоє літей: одна кінчила школу, а другий ще хоходить. Він ходить і у церкву. І оце він ходить із цими
свічками і їм так нравиться. Прямо він так ту свічку
принесе. Як це так, шо несемо од церкви до самої хати
і свічка не тухне. Приносять, кругом хати обходять і
одкривау хлів ідуть. Хрестики роблять там, де двері одкрива
ються. Це вроді од нечистої сили. Баба колись робила
хрестики на сволоку, а це вже діти ходять.
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ЮРІЯ На Юрія треба, шоб курка у житі заховалася. Це
кахароша весна, росте все харашо. На Юрія у житі ка
багачалися. Розказували мені баба, мати, а вони ж бага
то старіші були. То казали: «Оце візьмемо бутилочку,
четвертушку, десь підемо, посідаємо, сусіди ж посходяться». Колись же співали люди. Не так як зараз. Зараз же ж не чутно. Як хтось заспіває, то одне слухає,
а друге каже: «О, рота роззявила». Зараз же ж нема такого. Босому добре ходить по росі, як ноги болять. Це
не Юрія, а у любий день.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. Бо ще можуть буть морози.
ТРІЙЦЯ На Трійцю мені внучок привіз татарщини і
липи. Липою поукрашувала, а то на вікна поставила
од якоїсь нечистої чи я не знаю нащо. Трохи потрусила тако по хаті.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Івана Купала росою очі промивать, мочить усе, шо бо-

ПОКРОВА
На Покрову дивляться, як вітер з цеї стороОКР
ОКР
ни – то буде така погода, а як з цеї сторони – то така.
Покрова покриє землю чи листом чи снігом. Як листом, то ще буде трохи тепліше, а як снігом, то уже зима.

ЖИТОМИРСЬКИЙ РАЙОН
с. Троянів
Записали О. Васянович, К. Ковтун 24 червня 2009 р.
у с. Троянів Житомирського р-ну Житомирської обл.
від Гнідич Валентини Степанівни, 1928 р. н.,
Оліпер Галини Олександрівни, 1939 р. н.
та Кавалер Галини Іванівни, 1937 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола заб’є кола, бо од Миколи зима начинається. Святий Микола тепер приносить дітям гостинці. Нам колись не приносив подарків і дітям нашим не приносив. Це хароший обичай.
Дітям подарки давать – це харашо.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У нас фактично варять кутю
два рази. Перед Новим роком кутю не варять. Це щитається Багатий вечір. На Водохрещі і на Різдво варять.
Перед Різдвом – Вілія. Колись же не було цього рису, це
тепер же можуть з рису варить, а колись це була ячмінна
крупа. Зараз хто з чого варить: хто з рису, хто з ячмінки, хто як робить. Я не помню, шоб з пшениці варили.
Кутю заправляли варом (узвар). Ці всігда було. Маком
і медом не заправляли. На Вілію обично готували то,
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шо я зараз готую: вареники з капустою, бо то ж пісний
вечір і риба у нас всігда була. У каструльку з грибами і
там олійка перепарена. Дуже усі любили на вечерю і на
ранок вона оставалася. Ще треба тушить капусту. Там
кажуть, шо треба дванадцять страв, но ми їх цих страв
не готували. Так колись казали. Капусняк треба варить.
Як уже з’їдять цю рибу, то капусняк ніяк не хочуть їсти.
Кутю зварили і «кво-кво. Іде кутя на покуть» це мама
несе, хазяйка. Сіно кладеться і ставиться кутя. Накривають її кришечко. Там тільки кутя ставиться, а вар не
ставиться. Батьки дивилися на небо, як зірка зійде, то
вже вечерять треба. Колись, як батько був, мама була,
то всігда робили в’язали ці коляди, а зараз уже не робимо. Вона робиться так на три ножки. Берете снопочок
зерна, така жменя добра. Скручується один, другий,
третій. Зв’язується. Потом береться робляться ноги.
Колись з жита робили. Ця коляда стояла на покуті всі
святки, а вже після свят, після Ведохрещ її молотять.

МАЛАНКИ Баг
Багатий
атий вечір ще називають «Меланки».
Я знаю, шо колись на цей Багатий вечір, то всігда киші
пекли, бо кололи кабана. Киші – кров’яна ковбаса.
Я не знаю, чого він Багатий вечір, то вже хто шо мав,
Щодруто вечеряли, не так, шо тільки один борщ. На Щодру
ху увечері бігали щодрували першими маленькі дітки.
Щедрик, бедрик, дай вареник,
Грудку кашки, кінчик кувбаски.
Добривечір!
Молодь
Мо
лодь співала інчих, довгих, але ви мене вбийте, не
пригадаю і все, от голова! Щодрувать ішли тоді, як із
школи виходили. Оце вже уроки кінчились, ми ви
виходимо, ідем і щодруємо. Давали люде в основному
коржики, вареники, млинці, рідше – цукерки, а ще рід
коржики,
рідше – гроші. Колись ми щодрували отам біля кладбища,
ше
де німий жив, баба винесла вареників з кашею і з ма
маком, то ми поклали на поріг і повтікали, а тепер я ось
до цього віку дожила і думаю: «То де ж у тієї баби, шо
вóйну пережила і чоловічі руки з фронту не повернулись, то де ж у неї було шось инче, га?» От, світоньку
мій, діти, так діти! Од Різдва до Нового Року нічого не
можна було робити. Уже на щодруху можна і щось замастити, шити, прясти, вишивати. Боронь Боже, сміття
після замітання хати не виносили, змітали в куточок.
Якщо треба було випрати нагально, прали, так, якісь
дрібниці, а тоді вже до 19 січня знов неробота. Це дві
неділі люди гуляють. Боронь Боже, було щось робити у
сьвато, а ще як корова тільна, то взагалі – нічого, особливо, шоб не мастити, бо це може шось з телям бути.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ У ніч на Різдво ходили на всюношну.
У церкві правиться цілу ніч, ми, діти, не висиджуємо
усієї служби, спати хочеться, а дорослі то цілу ніч (десь
до пів на четверту), а тоді вже на саме Різдво вранішна служба. На Різдво вже їжа інча, сьваткова. Поросят
тримали, то до Різдва обов’язково кололи порося. Шинку спечуть (задня частина, стегно), кубаску домашню
зроблять, з голови, руляду зроблять (салтисон), холодець зварать. І все це їстця з хроном. Хрін обізатєльобізатєльно був, самі натирали. До батьків сходяться діти і таке
сьвато з піснями, що й не передати. Я як зара’ помню,
у мене була сестра, я родилась, а вона вже замуж ішла,
то вона приїжджала до нас із Скоморохів з чоловіком.
приїжджаЯ помню, зимою сніг, а вони парою коней приїжджа
ють і привозять із собою три чорні хлібини. Домашній
колись був хліб. Як переступили поріг, зразу цей хліб
віддають мамі або татові, ті кланяються і дякують. Зара’
такого нема, а колись такий звичай був. Я ше мала була,
ми ше в старій хаті жили, то приходять колядники з
церкви (ті, шо співають у церкві). Ой, та так гарно коляколядують! Кажуть: «Дозвольте колядувати !» А ми ж бідні,
батько на фронті загинув, а нас троє у мами. Мама тоже
інвалід була, бідно скрізь, але заходили до нас завжди,
«бо буде обіжаться», казали. Та й приходять під вікно,
та й дозволу питають. Мама кажуть: «Колядуйте!» Вони
довяк стали! А, світе мій, та така ж та коляда гарна та дов
га! Тепер
епер як пригадати, то й не пригадати, але в кінці
кожної колядки додавали: «А нам хлопцям-молодцям
сказать», і всі разом як один: «Дай, Боже !» То так було
славно, так велично на душі. Мама виносять, шо вже
там мали, а нам так радісно, шо й нас не минули. Пройшло скілько там часу, довгенько, стукають у вікно,
принесли колядники хліба два бухінці і дякують за те,
шо хоч бідна вдова з трома дітками, але наладнала шось
для колядників. Ше якісь гостинці для нас мамі давали,
забула вже які, а ті два бухінці хліба все життя буду помнить, ми такі довольні були, не сказати. Ото ті колядники дали нам два бухінці цих книшів, і ми його їли з
такою жадністю. Це я кажу про колядників церковних,
шо колядували на церкву, вони ходили першими, зразу після Всеношної, ше надворі темнувато бýло. […] Це
вже тепер діти бігають колядувать, а ми колись то не ходили колядувать тому, шо ходили такі парубки заможні,
великі, такі почотні у селі. Вони компаніями приходили
колядували. Так як для церкви вони колядували. Вже
хазяї дають гроші на церкву, а їм могорич. Маленькі ді-

тки тоді не бігали, це вже заре почали. Парубків таких
уже немє. Як от у мене онук, то ти скажи йому, шо йди
колядувать, то він скаже, шо я вже здоровий. Парубки
ходили колядувать із звіздою. Колядували «Дєва Марія
Сина родила». Так дуже популярна коляда була. Для хазяїна то всігда коляда була, якихось других я не знаю.
Не знаю, чи дівчата можуть ходить колядувати, бо ходили тільки хлопці. Вони під вікно підходять і колядують. Тоді хазяїн виносить чи запрошує до хати, як уже
він хоче. Діти прибігли: «Дозвольте колядувать». Двері
відкриті. Вони тут стали поколядували, ми виносим їм
гроші, і канфєти, і пряники, хто шо. Вони все беруть і
канфєти, і гроші, і пряники. Зара такі діти, шо знають,
шо як свято, то вони можуть шось трохи заробить.
Коляд, коляд, колядниця
Добра з медом паляниця,
А без меду не така.
Дайте, дядьку, п’ятака,
А Ви, тітко, гроші,
Будете хороші.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий год, на Василя до обіда посівають хлопчики і дівчатка. Хто вспіне. Кажуть:
«Позвольте посівать». Кажу: «На стил посівай». Кажуть:
«На щастя. На здоров’я, шоб робило жито, пшениця,
всяка пашниця». Так як і за колядку їм дають гостинці.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Друга Вілія – це теж пісний день. Я так само варю рибу, вареники. Це у нас
так законно в сім’ї. Я стушу капусту, то вони вже не
хочуть її їсти. Три ложки куті треба обов’язково взяти, але її їдять вкінці. Батьки примічали на Вілію чи
зоряне небо, але я не знаю.
ВОДОХРЕЩА На Водохреща колись у нас коло мосту на
ріці Йордань вирубували з льоду. Колись же зима не
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така була як заре, може і дощ іти, а тоді настояща зима
була. Декабрь. Начинаються морози, падає сніг. Дальше
більші морози – це вже начинається зима. То Іордан вирубували з льоду. Люди на мосту стояли, бо боялися на
лід багато йти. Батюшка посвятить воду. Бачите, заре
у церкві святить. Там каструлі. Каждий бере воду. Батюшка йде з кропилом і святить воду. Батюшка на річці
посвятив, то вона побігла та, шо він посвятив, люди набирали її і щиталося, шо це свячена вода. Вона стояла
всігда у нас. Іордань – це хрест із льоду. Він був білий,
нічим його не обливали. Як принесуть цю воду, то кажде умиється. Три рази обов’язково треба ковтнуть, шоб
було здоров’я. І хранили цю воду. Святили хату, хліва,
худобу. Батюшка ходив і ходить після Водохрещ з кропилом: кропить хату, всю сім’ю покропить. Йому гроші
об’язатєльно платимо. Він малює хрестики свічкою.
У мене ще й заре на дверах є. А крейдою не пише. До
мороза кажуть: «Тріщи, не тріщи, а вже не йде до куті».
Вже кутя минула, вже буде трошки тепліше. Колись як
була настояща зима, то казали, шо хрещенські морози
сильні. А послєдні года зовсім теплі зими.

на вікнах, а на сволоках я шось не помню такого. Це од
нечистої сили. Ми не милися до схід сонця.
ВЕЛИКДЕНЬ В суботу я всігда паски пекла. Є такі спеціальні риночки, десь сантиметрів двадцять. То мамині
риночки мені пооставалися. Вони глиняні. Я нічим не
прикрашала пасок. Вже два роки я не печу. Крашанки я
обично крашу у цибулі. Вона не береться до рук. Я перебираю цибулю, збираю. Потом її замочую. Кип’ячу,
переціджую, а тоді в тій воді крашу. Вона буде така
темно-червона. Часом як діти були менші, то ми робили і жовті, і сині. Такі порошочки брали. Я лічно писанки не писала, діти тоже. Я не помню, шоб у нас писанки
були, а у людей були. Є всякі стремління у людей. На
Паску готують все: і холодець варять, і ковбасу печуть,
і м’ясо запікають. Обично порося заколеш. А як заколеш порося, то вже можна все зробить. Святить у церкві треба брать ковбасу об’язатєльно, сир, крашанку, кусочок м’яса одріжеш як є, сіль, ножа. Колись старі люди
вміли змовляти пристріт, то всігда нада свяченим ножа.
Всігда того свяченого ножа брали. Як його змовляють,
то треба тим ножем христить. Я не знаю чи хто бере
ножа, но я всігда беру, бо я вмію. Я беру шість-сім кракра
шаночок, бо там і в церкві беруть. Одну крашаночку
треба роздіть, тоді дома розділить її на всіх і розговітьрозговіть
ся. Розговілися і можна вже все їсти. А тоді вже ті кракра
шанки можна їсти, можна і ті добавлять. Колись тато
приходив із церкви, коли б це не було, казав: «Вставай«Вставай
те, будемо розговляться». Він казав: «Христос воскрес!»
А заре син у мене ходить. У дев’яностому році у мене
син помер. Раніше я ходила сама. А відколи у мене син
помер, я не можу ходить. Потому, шо послідній год, як
він був живий, то він прийшов до мене: «Мамо, я не
спізнився, підемо разом». І колись і заре кажуть одне
одному: «Христос воскрес!» На вулиці, коли зустрічазустріча
ються.
ються. Єслі рідного зустрічаєш, то і цілуєшся, а з чужою
людиною
людиною не будеш цілуватися. Як приходив додому,
розговілися, то ще лягали віддихать. Як уже розвиднялося, то треба порати худобу. Вже попорали худобу,
а тоді лягли віддихнуть. Повставали, то колись, ви знаєте, у моїх батьків був рід великий, то такий як графік
був: на перший день ми їдем до старшої сестри, на другий день до меншої і так дальше. Усі святки вони були
у раз’єздах, по гостях. Пока спочили, пока попорали, то
вже й треба їхати у гості. Колись як були свої коні, то
запріг батько і поїхав, там яку дитину взяли з собою,
як маленька, шо сама дома буть не може, не мона дома
покинуть, а старші були дома. Я знаю, шо як поприходили з церкви, як посвятили, а у мене брат був, то вони
там спорили з ким, хто раньше на дзвіницю піде. Як
була ще церква колишня. То прибіг додому, шоб скоренько це поснідать, і бігом бігти дзвонить. Тоді цілий
день дзвонили. Паска. Хто перший прибіжить дзвонити. Вони вправно били собі. На свята пили горілку
обізатєльно. По стопочці там випили, шоб розговіться.
У кожного була чарка. Колись таке було, шо одна чарка.
Даже як весілля було, то одна чарка на столі. Це таке
було. Ти випив. Поставив. Пішов далі. Потому шо одна
чарка. А зара цих чарок багато.

Е

СТРІТЕННЯ Це стрічається зима з літом. Це вже повертає на землю. Вже бодріше. Вже скоро весна. На
Стрітення святять свічки в церкві, вони називаються
«стрітєнські». Якшо дуже гроза чи шо, то треба запазапалювать ці свічки. Запалюємо в хаті, і вона горить. Як
на Стрітення півень води нап’ється, то на Юрія бик
напасеться. Вже буде рання весна.

Ф

СОРОК СВЯТИХ Як мороз
оз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозів весною. Ще поморозить усе. Так по бобожому нічого не готовили.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ В цей день,
виень, якшо тепло, бджоли ви
пускають з вуликів.

БЛАГОВІЩЕННЯ Це вже
же весна. Яке Благовіщеня, така
і Паска. Воно збувається. Це такий великий празник,
як і Паска. До цього дня не мона у землі робить. БлаБлаговіщеня – це Бог благословляє на землю. Від Благові
Благовіщеня вже мона робить все. Колись не робили. А заре...
Шо ви хочте заре? Хто коли вздумає, то тоді і робить,
якшо рання весна. Ну, як холодно, до тоді не роблять.
А якшо тепло весною, то всьо равно мусиш робить.

ІМ
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ Всігда казали,
казали, шо перед Паскою ця
Вербна неділя вона всігда холодна. Ну я щороку свячу,
то я ходила, а тепер то я все посилаю онука. Він ходить
вербу мені святить, воду бере на Водохрещі. Як припри
йдуть додому, то б’ють вербою і кажуть: «Верба б’є,
не я б’ю, за тиждень Великдень, недалечко червоне
яєчко». Мона пока до Паски на покуті поствити, а я
то всігда так під віконою кладу. Ця верба від грому,
від всього. Потім я кладу у комору. Як оце виганяєш
корову перший раз, то треба корову побить цею свяченою вербичкою, шоб не зглазили її.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР В Чистий четвер повинно буть поприбирано все. На Страсть приходять зі свічкою і випалююь хрестика. Він так на купі всей, на одвірках випалюють. Так само випалюємо в коморі, у хліві біля корови.
У мене цей же внук іде і приносить цей вогонь. Треба
його принести і тоді вже випалювать ці хрестики. Він
бутилку відрізав і приніс, а колись тоже якісь баночки
шукали, шось таке, шкло брали з лампи і у шклі носили. Колись ці хрестики тоже випалювали на одвірках,

ЮРІЯ На Юрія тільки-но гарбузи садить.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. Кажуть, шо од Миколи літо начинається. Од Літнього Миколи начинається літо, а від
Зимнього – зима.
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ТРІЙЦЯ Троіца. Зелені святки. Субота перед Троіцею
називається Зелена субота. Вони тривають три дні.
Треба, шоб зелене було у хаті, посипати. Колись то клечання всігда вішали в хаті. Це таке було. А заре липу
вішають. Клечання – це кленчак так називали. На землю колись була ця трава лепеха така пахуча. А заре хто
чим кидає. Я от півників нарізала і потрусила. Де я її
ту лепеху найду. Вона вже вивелась. Її нема ніде. Три
дні це клечання висить, а потім його викидають. На
Троіцу зілля у церкві не святять.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Папороть цвіте на Івана Купала. Були такі сміливці, шо
сиділи там цілими ночами. Був у нас один дід на Високій Пічі, то він знахор був. Він правду говорив усім,
то казали, шо в його цвіт папороті зашитий у пальці.
Якшо його знайти, то ти будеш усе знать. Казали за
нього. Бо ще моя сестра ходила, то він усю правду сказав. Сказав, шо [її] чоловік погибне на фронті: це ще
в войну було.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Багато зорок проті Нового году
буде багато грібов. Як на Новій год інєй – буде врожай.
ВОДОХРЕЩА Трещи, не трещи, а мінули Водохреща.
Колись, як сьватили воду на Водохреща, то насажували ялинок коло того мнєсца. Як посьватять, то ламають ялинковіє галузкі. Дехто убірає гладишку з водою
такімі галузкамі.
СТРІТЕННЯ Як на Стреченнє нап’єцца п’євень на порозі, то вон нап’єцца у борознє: мокра весна. Як на
Стреченнє свєчкі трещать у церкві, буде громове лєто.
Гром буде палить.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок сьватих ще мона вікінуть сорок лопат снєгу. Як на Сорок сьватих мороз, то буде
одще сорок морозов. Сама еден год щітала, то толькі од
ного не хватило до сорока.
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
БЛАГОВІЩЕННЯ
воННЯ
НН
Я До Благов’єщення
Благов’єщення не мона земнє во
рушіть, бо не буде дощу. Як на Благов’єщення, так і на
Паску. Але не всякі раз збуваєцца. До Благов’єщення
вине мона копать і особо городить. Хто погородить, ви
ймали коли, а в ями лили сьвачену воду. Єдного року,
як я ще не була замужем. Зобрали нас молодєж і сказа
сказали, шо тре розгородить усє забори у селє, горожаниє
до Благов’єщ. Ми уноче повітягували забори з колами,
а у ями од колов поналивали води. Це робили уноче,
шоб нехто не бачів. Одного забора толькі не разобраразобра
ли, хоча у нас було усе: лопати, сокири. Один хазяїн
вельмо кляв, але були і такіє, шо нас защіщали. Але
до ночи пошов такі великі дощ. Цей же хазяїн потом
казав: «Дай же їм, Боже, здоров’я, хто таке поробів і
тому, хто надоумів».
тому,

Ф

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Це ще літній празник. По Петрі і по
теплі. Колись всігда жнива начиналися: чи готові, чи
нє, а на Петра. Ці зажинки всігда робили біля кантори. Хоч по цьому по бункеру наб’ють, аби воно щиталось. А потом уже як достигає, то молотять. Колись як
і своя земля була, то на Петра зажинали. Так всігда. Як
була своя земля, то на зажинки землю свою обходили
з хлібом. А як у колгоспі, то хто її там обійде. Це ж уже
тисячі гектарів. Треба було нажать хоч хреста. А там
уже тоді убирать у жнива. Там уже брали шо-небудь
обідать.

але вони порчениє. Друга кутя зорна – багато грібов
буде, чистих. Третя кутя зорна – довго рости грібі будуть, аж до морозов. Це точно, сама переверала.

аралися до Гиллі усе зібрать, бо Гилля наробить
ІЛЛІ Старалися
гнилля. Після Гиллі не купалися, бо верба виросте з
лись дітей так лякали. Діти купалися, але
задниці. Колись
верба не росла.

ІМ

о Спаса яблук не їм. Я читала в Євангелії: ті
СПАСА Я до
батьки, которі хоронили дітей, то не мона їсти. Інші
можуть їсти. А ті шо хоронили, не можуть. Бо як ти
будеш їсти, то їм, покойникам, яблука не достанеться.
Як хто приносив і їв, то тим казали, шо твоє яблуко
свиня з’їла. Вона їла до Спаса. Я з дев’яностого року не
їм до Спаса. А вже як посвятиться, то я їм. Прийшов
Спас – бери рукавиці про запас. Вже ночі холодні.
ата кажуть: «Покрова, Покрівонька,
ПОКРОВА Дівчата
покрий мою голівоньку, як не снігом, то листом». Це
вже таке, шо на Покрову може бути і сніг і лист. Були
такі годи. Тут моя сусідка розказувала, шо перед Покровом вона пасла корову, тепло було і гарно. А рано
встала і впав сніг. І сніг упав і лежав од Покрови.

КОРОСТЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Мелені
Записав О. Васянович 7 грудня 2002 р.
у с. Мелені Коростенського р-ну Житомирської обл.
від Васянович Ганни Андріївни, 1926 р. н.,
Васяновича Михайла Степановича, 1928 р. н.,
Стретович Надії Пантелеймонівни, 1924 р. н.
та Стретович Ганни Данилівни, 1928 р. н.
РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ
Перша кутя зорна – микольниє гриби будуть рости,

В
ЕРБН
ЕРБ
Н НЕДІЛЯ Як настане вербі, то кожуха тербіч.
ВЕРБНА
Сьвачену вербу палять на припеку, шоб гром хату не
спалив.
ГРОМОВІ ДНІ Громнішні день у вовторок послі Провод. Не мона нечого робіть, бо гром пошкодить.
ДОВГОГО ІВАНА На Довгого Івана сєяли гуркі.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Міколи не сєй гречкі і не
стріжі овечкі.
ПАЛИПЕТРА 13 липня. Другий день послі Петра. Не
мона робіть. Один дядько складав снопі у коп’як. Як
почало гримнєть, ляскать. Узявся гром, блискавка.
То спалило тиє снопі. Один чолов’єк складав жіто у
коп’як. Аж кум іде і каже: «Шо це Ви сьогодні коп’яка
кладете? Сьогодні ж Палипетро». «Да нема коли, треба
робіть, бо може дощ намочіть». Не вправівся скласти,
як узялася гроза. Гром ударів і спалило того коп’яка.
ІЛЛІ Пріде Ілля – посуне листя з голля. Пріде Ілля – наробіть гнилля. Як на Іллю гріміть, до будуть горєхі чорниє. Гавриїл, Ілля, Пантелеймон – громовіє дні. Нечого
не мона робіть, особо землє ворушіть, бо гром поб’є.
СПАСА Спас – бері кожуха про запас.
СЕМЕНА На Семена – сєялі жито.
ПОКРОВА Яка Покрова, така й зима. Покрова як не покріє листом, до покріє снєгом.
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КОРОСТИШІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Старосільці
Записав О. Васянович 20, 29 червня 2004 р.
у с. Старосільці Коростишівського р-ну
Житомирської обл.
від Паламарчука Сергія Дем’яновича, 1924 р. н.,
Паламарчук Марії Дем’янівни, 1917 р. н.
та Барановської (дів. Литвиненко)
Віри Васильовни, 1912 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза гукали на Першу
кутю, ту шо перед Роздвом. Бо цея кутя перед Новим
годом – Багата, а перед Водохрещами, то Бідна кутя.
Казали: «Мороз, Мороз, іди, будем кутє єсти». Хто
несе кутю на покуть, виходить і нема мороза.
МАЛАНКИ На кутю на зорі дивилися. Як багато зир, то
це на врожай. Малі зорі, то це пагане діло. Це на Багатую кутю дивилися, перед Новим годом.
ВОДОХРЕЩА Трещи, не трещи, вже кожуха циган скинув.
Вже пересядеться, вже всьо. Вже циган кожуха продав.

СПАСА Спас – держи рукавички про запас.
ПОКРОВА На Покрову з якоє сторони вйєтер, то буде
така зима. Як буде з півдня, то буде тепла зима, а як
з півночі, то буде холодна. Покрова не покриє листом, то покриє снєгом. Як на Покрову вітер з півдня,
то буде тепла зима, а як із запада, то буде холодна,
морозна.

с. Студениця
Записав О. Васянович 9 липня 2004 р.
у с. Студениця Коростишівського р-ну
Житомирської обл.
від Онищенко Анастасії Макарівни, 1930 р. н.,
Онищенко Олени Степанівни, 1915 р. н.
та Овчаренко Ганни Макарівни, 1932 р. н.
РІЗДВЯНИЙ,
ЙОРДАНСЬКИЙ
ІЗДВЯН
ІЗДВЯ
НИЙ
ИЙ,, Й
ОРДА
ОР
ДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ
Перва кутя – на людей, Друга – на худобу, Третя – на
врожай. Як на Першу кутю рясний іней, значить бу
будуть люди здорові не так будуть мерти. На Другу, то
так само і худоба, а на Третю, то так на врожай. Тре
Треба, шоб ще і зірко було. Варили три куті. Першу кутю
не називали ніяк, но посно їли, Друга кутя – Багата,
а Третя кутя – Посна. На Першу кутю готували двадва
надцять посних страв: усім святим по єдній. Мороза
на кутю не гукали.

Ф

ЯВДОХИ Явдоки – впаде сніг по волоки.

ІЛЛІ Ілля у воду настяв, уже холодна вода. Нельзя купаться, вже мона втопиться. Ілля наробить гнилля, бо
дощ іде.

Е

СТРІТЕННЯ На Стречення зима з лєтом стрічається. Як
поборе лєто зиму, значить буде хароше лєто. Як буде
мороз, то буде і погане лєто. Як на Стреченнє пйєвень
нап’єтца води, значить буде ранняя весна і на врожай
хароша.

СОРОК СВЯТИХ Як на Сорок
орок святих мороз, то буде сосорок морозив. Якщо вийде, то вийде, а як не вийде, то і
в маї вуші обшугає.

ВОДОХРЕЩА
ВОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Трещі,
Тр
не трещі, вже минули Водохрещі.
Циган кожуха продав. Нема великих морозів.

БЛАГОВІЩЕННЯ Як до Благовйєщення
вилаговйєщення бджола ви
летить, колись мати говорила, шо це ще протяжнеє,
довго холод буде. Будуть седіть у заперті. І воно правправда. Колись до Благовйєщення не копали. Можуть зазаболєть. Не мона, бо не буде не дощу, не буде нечого,
бо не мона чепать землє. Грєх. Я, наприклад, не чіпаю.
Городить не мона, бо дощу не буде. Як хто погородив,
то забори не розбірали. Яка погода на Благовіщення,
то така й на Паску. Часом справджується, а часом і ні.

С ТРІТЕ
ТРІТЕНН
НН Стрічання – зима з літом стрічається. Як
СТРІТЕННЯ
півень води нап’ється, то до Юр’я віл напасеться. Ран
півень
Рання весна буде. Як тепло в цей день, то літо перемогло,
ня
тепло вже буде. Святять зіллячко, в кого яке є сухеньке, свічечку, шоб це все у хаті було. Як гримить, то
його винести надвір, подержать те зіллячко. Як гримить, то ту свічку світили.

Вербич
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верби
ч – кожуха тербич.

СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, сорок морозів ще буде. Це справджується. Ворона треба, шоб
принесла сорок ломак на кубло.

ІМ

76

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть
трасть випалюють хретики, щоб
гром не попав, шоб грім не спалив.
ія по житі качалися. Як на Юрія ворона у
ЮРІЯ На Юрія
житі сховається, то буде врожай великий. На Юрія
їхали на свої поля, брали закуску, горелку. Сядала вся
семня кругом і начиналися. Те, шо не доїли, то забірали і розкідали, шоб єли пташки.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки, бо
вона боїться холоду. Од Миколи зима, од Миколи й
лєто.
ТРІЙЦЯ На Тройцю святять чорне зілля, а адамове ребро, тако у городі квіткі якіє беруть. За образ застромлювала, а як стане сохнуть, то я його тоже спалю.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали од Петра. Зажинали до Петра. Як починали жнива до Петра, то він у
шапці. Як зверне з Петрового дня, то вже і ніч більш і
день менш. Петро – половина літа пройшла. Колись на
Петра грім ударив у корівню, то погоріло все.

ЯВДОХИ На Євдокію мак тре сіять. На Явдохи як сонячний день, то не буде мак червивий.

БЛАГОВІЩЕННЯ Як до Благовіщення тепло, бджоли вилетять, то по Благовіщенні будуть седіть. Ще не
пора їм вилітать, а вони тепло почули і вилетіли. Яка
погода на Благовіщення, то така буде і на Паску. Колись казали, шо до Благовіщення не мона ворушить
землю, перш Бог посвятить, а тоді – ми. Городить не
мона, бо дощу не буде. Як погородили, то збиралися
люде кагальом і вирвуть геть. Ідуть до того хазяїна,
шо погородив, да вивалять плота геть.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть хрестики випалюють на
сволоці, але не знаю для чого.
ВЕЛИКДЕНЬ Пист строгий був. Ніхто нічого не їв. Шоб
дитя казало: «Дайте це яйце, то не дадуть». Писанок
не писали. Яйця красили цибульою. Святили все, шо
в кого було: яйця, ковбаску, сіль, ножа. Вранці, як посвятять, то розріжуть цю пасочку. Свічку засвітили,
як прийшли із церкви да поснідали. Ці кришечки, ці
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з яйця шкаралупки позбірали. Хай вже воно собі десь
висохне, а тоді дождем Юр’я, підем на поле і посиплємо по полині, шоб була чиста пашня. Яєчком вмивалися свяченим. Після сніданку лягали спать, а вечором ішли гулять. На Великдень, на перший день, цілюсінький день усі дзвони дзвонять. Дівчата, всі геть на
цвинтар на гульбище йдуть. Дзвони б’ють цілий день.
Вже котять ціми яйцями, гуляють. Вже якогось котка
зроблять хлопці. Оце вже таке-о. Навбитки не гуляли.
ЮРІЯ На Юр’я по житі качалися. Колись ще батько був,
то свої коні. Земля була коло Гуменних. Посадить нас
на свій віз, поїдемо, да качаємося. Те що не доїли на
полі, привозили додому. Раньше була гульня, шоб
врожай був. На Юрія як ворона в житі сховалася, то
гарний посів.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Є весняний Микола і осінний.
До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки. Од Зимнього Миколи начинається зима, а од Літнього Миколи – літо.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Купала кудали купайло на грядки, на гурки, шоб в’язалися.

Упав снежок на морожок, узявся водою,
Любив козак три дєвчіни, зостався з єдною,
Єдна й пошла в осень замуж, друга й у мнясници,
А третяя чернявая, пошла у черници,
А в черницях добре жіти, дєла не робити,
Только тоє роботоньки, шо в чорном ходити.
Да ходить в чорном, ходить в чорном, кажуть:
пануєтця
Ходить в бйєлом, ходить в бйєлом, кажуть:
ленуєтця.
БЛАГОВІЩЕННЯ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я Як на Благов’єщеннє
Благов’єщеннє міне, до жди,
шо нацюбілось деревцє, а як жаба закректала, до й
все сади, все буде. До Благов’єщення не мона копат, не
мона орат, не мона сєят, пока Бог не посьватит землє.
А тодє вже мона все робіт.

Е

ГРОМОВІ ДНІ Громові свята є: Прокопій, Гавриїл, Пантелеймон. Горобина ніч, як ото гримить да блискає.
Горобина ніч частіше буває у Петрівку. Сильний гром
да вітер, то, кажуть, горобина ніч. Пожарі даже були.
гоКазали, шо у цю ніч папороть цвіте. Бувало, шо горобина ніч збігалася з Іваном Купалом. Буває так 26
червня, на Анастасії.

роздє. Якшо на Стреченнє дуже трещать свєчкі, до
буде громове лєто. Якщо пройде дощ, або з стрєхі хоч
капає, будут дощє. Громници послі провод у вовторок.
Дівчата веснянок співали:
Шумлять вербіє в кінци греблі, то я насадила,
Нема того козаченька, шо вєрно любіла,
Нема його, вже й не буде, поєхав за Десну,
Сказав: «Рости, дєвчінонько, на другую весну»,
Росла, росла, дєвчінонька, то й вже перестала,
Ждала, ждала, козаченька, та й плакати стала.

Ф

ПЕТРА
ПАВЛА
ПЕТР
ЕТРА
АІП
АВЛА Про дівчат
дівчат
чат казали: «Після Петра росоюкосою
косою махала, на свадьбу своїх дружечок звала».

зуля кує до Петра, то буде довше
ПЕТРА І ПАВЛА Як зозуля
літо, а як зараня до Петра перестає кувать, то вже буде
курання зима. Як ячмінь висипав, то зозуля перестає кувать. Буває, шо жнива починають до Петра. Казали,
шо Петро у шапці. Од Петра до Роздва півгоду.

ІМ

ховаІЛЛІ Вжее часник убираюць, цибулю, все убирають, ховають на зиму. Ілля наробить гнилля. Колись після Іллі
не купалися. Казали, верба виросте.
ери рукавиці про запас.
СПАСА Спас – бери

крова чи листям покриє, чи снігом. Як
ПОКРОВА Покрова
листям покриє, то ще тепло буде, а як снігом, то вже
холодно буде.

МАЛИНСЬКИЙ
СЬКИЙ РАЙОН
РАЙО
с. Барвінки

Записав О. Васянович 1 липня 2003 р.
у с. Барвінки Малинського р-ну Житомирської обл.
від Шпакович Ольги Петрівни, 1928 р. н.,
Прокопенко Зінаїди Степанівни, 1956 р. н.,
Мойсеєнко Марії Степанівни, 1952 р. н.
та Шпакович Марії Костянтинівни, 1925 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза гукали: «Мороз, Мороз, не морозь, ходи до нас в теплу хату, попоєсти
каши і нас розвесели, і нас полюби».
СТРІТЕННЯ На Стречення зіма з лєтом стречаєцца. Як
буде снєг в той день, до зима переборола. Ще буде
зима продольжацца. А як дощ пошов, чі сонечно – до
лєто перемогло. Зима буде коротча. Як на Стреченнє
нап’єтца п’євень под порогом, до вол нап’єтца в бо-

ПОКРОВА
ПОКР
ОКРОВА
ОВА На Покрову
Покрову з якоє сторони в’єтер, до буте з
той сторони цели год. Як на Покрову холодно, до буде
зима холодна, а як тепло, до буде тепло.
ДМИТРА
девка хітра, а після Дмітра, хоч зада
ДМИТР
МИТРА
А До Дмітра
Дмі
вітрі.
вітрі.

с. Йосипівка
Записали О. Васянович, З Гудченко 2 липня 2003 р.
у с. Йосипівка Малинського р-ну Житомирської обл.
від Дудченко Надії Романівни, 1942 р. н.,
Олексійчук Марії Катеринівни, 1921 р. н.,
Атаманчук Ольги Федорівни, 1926 р. н.,
Марчук Єви Костянтинівни, 1926 р. н.,
Марчук Єви Михайлівни, 1919 р. н.,
Лиман Катерини Пилипівни
та Бойчук Василини Якубівни, 1929 р. н.
АНДРІЯ На Андрея гукають у комен: «Андрей, Андрей,
а йди каши єсти». А другіє хлопци вилезуть на хату
з водою, да туди в комен води да линут. Очі заллют.
З горшком лєзу на браму і крічу «Андрей, іди кашу
єсти». А другіє хлопци як пахнут по той брамі, то я з
ляку аж на землє. На Андрея напечем коржі да гуляєм.
РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ
Перша кутя на малих, Друга – на старшіх, а Третя – на
саміх старіх. Як яка кутя свєтла, до це на добро. А як
темна, до багато буде больних. На Першу кутю, перед Роздвом, гукали Мороза. Хазяїн чі хазяйка брали
кутю і кідали у місочку знадвору хати. У пісну кутю
їли вареники з кашою і все таке, борщ, все на стол –
прийдут їсти мертвиї. І на Багату стол заставлений,
тоже прійдут мертвії. [Залишали на ніч на столі]. І я
колісь наставляю і ложкі покладу.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ У Рожество із сьомого чісла і до десятого. За ціх трі днє люде взнають, яка буде весна, яке
буде лєто, яка буде осень. Діти колядують в перший
день Різдва:
Крутая гора, святий вечор,
Крутая гора пшениця яра, святий вечор,
Ту пшеницю дівчина жала, святий вечор,
Три рази клала, шовком в’язала, святий вечор,
Прийшло до її сімсот молодців, святий вічор,
Сімсот молодців, хороших хлопцьов, святий
вечор,
Да беруть її в чистому полі, святий вечор,
Не беріть мене в чистому полі, святий вечор,
Да беріть мене в батьковом дворі, святий вечор,
Наш батько за столом сотні щитає, святий
вечор,
Мати у порозі хусточки крає, святий вечор,
Братко на дворі коня сідлає, святий вечор,
Поїдемо в чистеє поле на полюваннє, да й на
гуляннє,
Віполюємо куницю на дереві, дівку в народі.
Добрий вечор!

А я молода, як ягода,
Не пойду замуж за рік, за два.
А пойду замуж аж п’ятого,
За п’яниченьку проклятого.
Шо пропів коня вороного,
І йде до стайні по другого.
А я молода протів його,
Несу рубліка золотого.
Несу рубліка золотого,
Вікупіть коня вороного.
Ой, як викупиш, любить буду,
А не викупиш, до бить буду.
Ой не раз – не два вікупляла,
В вішневом саду ночувала,
З соловєйкамі розмовляла.
Соловейко «тьох-тьох», «тьох-тьох» –
В мене слізоньки, як той горох.
А зозуленька «ку-ку», «ку-ку»,
Ой за що ж бо я терплю муку.
Явдохи – води по бокі. Як на Явдохі пойде
ЯВДОХИ Явдохи
дощ, до буде води по бокі. Буде весна мокра.
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ННЯ
НН
Я Не мона
мона городит до Благовйєшення,
БЛАГОВІЩЕННЯ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
бо дощу не буде. Казали, треба повівертат тиє плоти,
щоб дощ пішов.

Е

Ой дядьку-дядьку, на твойом дворі, святий
вечор
На твойом дворє горили огні.
Горили вогні все восковиє, святий вечор
А коло тих огньов да все святиє, святий вечор
Варать рибоньку – осєтриноньку, святий вечор,
Божей матері на родиноньку, святий вечор,
Добрий вечор!

В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
Н Пис
Писанки
анки писали. Кісточки робили [з
ВЕЛИКДЕНЬ
фольги]. Малювали всякими кольорами. Воск роз
розмочується да й пишеться. Тоді варили, воск розтає.
Всякіє краски. Крашанки робили – хто в цибулі, хто в
краску. Грали у навбитки.

Ф

Ой у полі клен-дерево, святий вечор,
Тей клен-дерево святиє рубають, церкву
будують, святий вечор,
З трома верхами, з штирма окнами, святий
ввечор,
ечор,
Одне оконце – яснеє сонце, святий вечор,
В друге оконце янгол улетів, святий вечор,
Янгол улетів на престолі сів, святий вечор,
Третє оконце на синє море, святий вечор,
Четверте оконце на чисте поле, святий вечор,
На чистом полі пахарі оруть, святий вечор,
На синім морі караблі пливуть, святий вечор,
Караблі пливуть, Галю оддають, святий вечор,
Добрий вечор!
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стики на Крещеніє малювали на од
ВОДОХРЕЩА Хрестики
одвірках дверей.

СТРІТЕННЯ На Встречаннє зима з лєтом стречаєтца. Як
на Стреченнє погода, до буде лєто погодливе. А як дощ,
до буде й лєто дощове. Як рано тепло, до скоро буде весна, а як холодно, до ще зима протягнетца. Як на Стречання п’євень води нап’єтца, до хазяїн гора наберетца.
Бо ще не скоро буде лєто. Дівчата веснянок співали:
Упав снєжок на морожок, да узявся водою,
Не оддавай мене, моя мати, заміж молодой,
Да віду я на улицу, да голосно крікну,
Візьми мене, моя мати, тут я не привікну,
Сюди село й туди село – мені й не весело,
Тільки й туди веселенько, де живе серденько.
Ой вербо, вербо, де ти зросла,
Шо твоє листє вода знесла.

ш було сєно і в дурня, а на Міколу поЮРІЯ На Юр’я шоб
давай да й віла поховай. Як ворона сховаєтца на веснє
в жіто, значіть буде урожай добрій. Не мона нечого
робіть, бо гром буде палит, будинкі буде перевертупереверту
робіть,
ват, стрели будут летєт. На Юрія самі умівалися роро
ват,
сою, в житі качалися, збірали росу да міли руки й
лицо, ноги. По росі ходили, шоб ноги не боліли. На
Юрія качалися по житах. Особено наші боровики. Да
як начнуть молодиці, уже наші ції матерки убіраються у вішиті сорочки і червониє сподниці і качаютьсякачаються по вулиці, аж у конець. А потом ідуть на
жито качаються. Вони не дивилися, шо повимазуються – по вулиці качаються. Тоді ж не було такої дороги.
Мі сміємось, шо вони роблять.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Сосоночку-йолочку віберуть, усякіми такімі цвітами, бомагою і нєсут, і співають, приспівують до єї: «Несемо
юлці до місяця, казали хлопці повісяться». «Хто не
буде огню класти, шоб не дождало штанів скласти»,
«Ой, хто не війде дівітися, шоб не дождало женитися». Вже кладуть огонь, літають через огонь, музика
грає. Венки плели, на воду кидали дівчата, а хлопці
йолку носили. Убіраєм йолку, метра штири, а хлопці несуть. Бамагами убірають. Несуть у село чи до
річки, куди загадають. Столи ставлять, збірають закуску, горілку. Столи ставлять коло річки. Там же
йолка. Ідуть молодь і старі, всякіє ідуть. На Йвана
Купайла співається петровка [Усі петрівчані пісні на
один мотив]:
[Ой до бору] стежечка до бору,
Там будує хлопчина комору.
Будуй-будуй хлопчина вісоку,
До прорізуй оконечко широко,
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с. Українка

Шоб до мене соловейки літали,
Да щоб мене ранесенько збужали.
На що тобі тиї соловейки,
Як є в тебе свекруха збудить,
А як вийде на вулицю, осудить.
Ой є в мене невістка такая,
Коли б єї не збудив, то спала.
А у хліві корова рікала,
А в колисці дитина плакала.

Записав О. Васянович 3 липня 2003 р.
у с. Українка Малинського р-ну Житомирської обл.
від Ланко Ганни Романівни, 1917 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на Першу курю гукали.
Мабуть, хлопчик гукав. Кутю ставили, вареники, узвар.
Щоб дванадцять страв було. Кутю варили з ячменю,
а хто хоче, то з пшениці. Дитя несе кутю і каже: «Ко-коко, несу кутю на покуттю». Ставили на покуті в кублечку з сіна. Потім трохи сіна давали худобі, а трохи – під
квочку клали. Кутю накривали паляничкою з сіллю.

ПЕТРІВКА Співали петрівчаних пісень:
Ой кувала зозулька, кувала,
Ой щось вона вербици казала,
Пора тебе, вербице, розвитца,
Пора тобе, хлопчіно, женитца,
Ой іще не час же, не пора,
Бо ще моя дєвчіна молода.
Нехай моя дєвчіна гуляє.
А по Петрі на весілля скликає.

МАЛАНКИ Як проті Нового году зірок багацько, то буде
урожай на все. Як вілетить бджола до Нового року, то
неврожай на мед буде.
ВОДОХРЕЩА Трещи, не трещи, вже минули Водохрещи.

СПАСА Спас – бері рукавіци про запас.

ОХИ Явд
ЯВДОХИ
Явдоки
оки – буде снігу по волоки.
СОРОК
ОРОК СВЯТИХ Як мороз
мороз на Сорок святих, то буде
зима велика.

Е

ПАЛИКОПА Паликопа не в чіслє. В цей день дуже гріміть. Горобіна ноч пошті в те саме времнє, шо й Паликопа. Одне каже Паликопа, а друге, шо горобіна ноч
прішла. І гріміт, і блискає, і дощ іде великій.

СТРІТЕННЯ Стрічаннє.
річаннє. Тей день, шо пріпало свято,
треба все засажувать. Картоплю, гуркі, засівать. Як на
Стрічання півень нап’ється, то літом віл нап’ється у
калюжі десь. Буде добре літо.

ТЕПЛОГ
ЕПЛОГО
О ОЛЕКСИ
ОЛЕКСИ Як тепло
тепло на Лексія, то буде добре.
ТЕПЛОГО
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я За
За скільки до
д Благовіщення пчола виБЛАГОВІЩЕННЯ
летить, то стільки потом одседить. Весна починається
послє Благовіщення. Веснянки починали співати на
Благовіщення. Співали довго.

Ф

ПОКРОВА Покрова як покріє листом, до ще протягнетца тепло, а якщо снєгом чі інеєм, до скоро буде зима.
Смотра откуда дуне вєтер на Покрову, до така буде
зима. З повдня як дує, до тепла зима буде, а як з півпівночи – до холодна.

с. Скурати
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Записала З. Гудченко 2003 р.
у с. Скурати Малинського р-ну Житомирської обл.
від Василенко Марти Григорівни, 1911 р. н.

БЛАГОВІЩЕННЯ Поки
ки на Благовіщення, оце Господь
поблагословів, тоді се робім. До Благовіщення не кокопаєм, і забора не копаєм, шоб поставить, нічого не
робім. Як Благовіщення мінуло, уже мі можем ямки
копать, забори городить…оце є такі партєйниє…
до це десь забор загородять до Благовіщення, а нема
дощу, до пошлі да і розкидали його, шоб вон не ба
бачив. Це кажуть: «Вон зробів не по-правильному, до й
нема дощу».
чаємось по пашні, гуляєм, вітовкувітовку
ЮРІЯ На Юр’я мі качаємось
єм, ще воно маленьке. Тут уже наготовлєно. Це вже
ходіть рвіть щавель по травах до Юр’я, а як Юрій мінув, вже не толочі, не ходи по травах.
ПЕТРА І ПАВЛА У нас казали:
Як прийде Петро, то кажуть, вірве один листок
Петро,
А прийде Ілля вже купаться не треба, то вірве два,
А як прийде вже Пречиста, то забірає лист до
чиста,
А як прійде Покрова, то вже буде й зима готова.
СПАСА Яблука святим, груші і то вже великий той сноп.
А ми вже його зрезуєм на маленький виночок такий,
букетік, да зв’язали ниточкою красною да вже несем
святить. А тоді той святий і держимо, і держимо засивать, як уже сієм восени. Його обомнем, обомнем
да вже сієм.

ія ходили на жито качатця. Колись батюш
ЮРІЯ На Юр
Юрія
батюшка обходив поля всі, святив. Шоб був урожай великий.
РІЗДВО
ІЗДВО ІІОАННА
ІЗДВ
ОА
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Купала вбірали вйєлце з вішні. Його заносили на могелмогел
пала
ки. Як гуляли, то по селу носили. Через огонь стрібали
по одному низкою. Вйєнце не ламали, а ставили на
могилі топленици. Співали купальської:
Ой, на Івана на Купайла,
Купався Іван да в воду впав (2).
Купався Іван да в воду впав,
Кідав чорт хлопцов через баркан (2).
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Послі Іллі не купалися, бо
росалка насцяла.
СПАСА Прішов Спас – бері рукавици про запас.
ПОКРОВА Зима починається од Покрова. Яка Покрова,
така й зима. Покрова, як не покриє листом, то покриє
снігом.

смт Чоповичі
Записали О. Васянович, З. Гудченко 1 липня 2003 р.
у смт Чоповичі Малинського р-ну Житомирської обл.
від Старченко Надії Володимирівни, 1935 р. н.,
Філоненко Марії Юхимівни, 1913 р. н.
та Марченко Марії Володимирівни, 1935 р. н.
АНДРІЯ На Андрея пекли коржики і гуляли. Баловалися, знаєте. На коцюбу сядає, їде по хаті. На Андрея єли
вареники, гарно все єли. Танцювали, співали. В сані
запрягли бабу, везли Андрея і його жінку. Дівки ворожили перед Андреєм: брали дрова, як буде до пари, до
вийде замуж у той год.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Різдво як зварать кутю, то
треба, шоб саме старше, або саме менче несло цу кутю.
Треба надєвать рукавіци і нести: «Гоп кутя до покуття». А всє треба, шоб стояли, шоб ячмень стояв, шоб
не вілягав. А тоді вже поставлять цу кутю, і зверху збірають вже йє, і кладуть на подоконник і гукають: «Мороз, Мороз, іди кутю єсти, а нам ячменю не морозь».
Трі рази казали. Це або батько робив, або самі менчі.
В саме Роздво, як стречають Христа і зорок багато, до
це на грібі буде врожай. Коли на покришци, як варать
курю, є роса, до буде мокре лєто.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Послі Рожества гуляли дві неделі
«в ладошки». Колядували:

ВОДОХРЕЩА Трещі,
ещі, не трещі – минули Водохрещи. На
Крещеніє ходили співать дітки:

ЮРІЯ На Юрія збірали росу рано. Береш марлічку, ідеш
на жито чи пшеницю і стягаєш марлічкою, тоді вікручуєш її у відро. Ішли збірати росу до сход сонця. Як
оце вавкі у кого, у дитяти, до це тиєю росою мочіли.
І все сходило. Умивали росою обличчя, руки, тіло. Вавкі вітирали, очі, кому болєли. На Юрія ставіли завіткі:
палкі, а до палкі прів’язували чєрвониє трапкі, шоб не
пускали на луга коров, шоб на сєно росла трава. Виганяли худобу да говоріли: «Іди, Манько, напасись, да
додому молочко принеси». Вербою святою біли, шоб
вони йшли. Як садили, молилися Богу. Качалися на
Юрія. Як багацько зірок на небі вечором, то багацько
гарбузов буде. Як багацько хмарок, картопелька рости
буде. Як посадили капусту, до таке співали:
А в городі косарі в’ються
За городом барани б’ються.

В
ОЗН
ОЗ
НЕСІ
ЕСІНН
ННЯ
НН
Я На Вшестя
Вшестя гарненько гуляли, хлопці при
ВОЗНЕСІННЯ
приходили, хлопці провожали дєвочок. Дуже гарно колісь
було. Гуляли, собіралися на вуліцях, співали, танцьотанцьо
вали. Хлопці спали оддєлно, дєвочки оддєлно, ничо не
дєлали дівчата. Ходили на орелі гойдалися – хлопець
і дєвочка – вісоко. Веснянки співали дорослії дівчата.
Веснянки – це послі Паски і послі Проводов.

Ф

Ой на річці Іордані,
Мати Божа ризи прала,
Свого сина сповивала,
На калині колихала.
Прилетіли ангелята,
Взяли Суса на крилята,
Понесли на небесата,
Небеса та розтворились
Сусу Христу поклонились.

ВЕЛИКДЕНЬ На Великдень гуляли коло церкви навбітки. Ті яйця біли, ві зо мною, а те з тим, а те з тим. Ві
у мене віб’єте, до я должна дать, а я у вас віб’ю, до ві
должни мені побіте дать. А цілий день дзвонить церква. Пісанкі, мальованкі вже всякою краскою малювали. В кого є хлопець, до вже дівка об’язатєльно дарує
платочка вішиє, мальованку вкладає і вже дає.

Е

Не знала бідна вдова, як на хліб робить
Да найняла ведмедика за плугом ходить,
А зайчика Степанчика берільку тягать,
А лисичку Горпиночку обідець носить.
Оре-оре медведичок да й поглядає –
Чужі жінки обід несуть, вдові немає.
Як розсердивсь медведичок – плужка поламав,
А зайчичок Степанчичок берільку зламав.
Несе-несе й вдовонька медведику медку,
А зайчику Степанчику да й повкочана,
А вовчику [нерозбірливо] повбарана.
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СТРІТЕННЯ Які день
ень на Стреченнє, такі буде і на
Великдень.

ЯВДОХИ Прилітає
літає бусел, потом ластовочки ховаються
вов хлів. Як Явдохи, то кажуть «доще буде снєгу по во
локі», колісь у лаптях ходили.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз
оз на Сорок святих, до буде ще
сорок морозов.
БЛАГОВІЩЕННЯ Як на Благовієщеннє
лаговієщеннє дощ, до і на
лаговієщеннє
веснє будуть іти дощ і буде хороший урожай. До
Благов’єщення не мона орать, городить, але батюшка
сказав, шо такого у книжках неде нема.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Як дощу не було, кажуть, у Страсну п’ятницю закопує стовпчик. Значить, той стовпчик
треба вирвать, і піде дощ. Хресний ход не ходив. У нас
в гаї криничка, десь на десяту п’ятницю там споконвіку правлять, ше й церкви не було, дак самі бабки.
Кажуть, шо в криничці вода лічебна, гарна, ідуть.
А тепер криничка та посохла, нема. Ну, а кажний год
батюшка править коло кринички. І люди сходяться,
і свічки продають, і воду сятять на десяту п’ятницю,
зветься на Параски, правлять. І обід там! Оці дівчата,
шо у церкві у пєвчий, вони і сей год готовились, на
вивозили всього туди, хто ше з дому шо приніс. Криничка далеко, батюшка їде.

Р
ІЗДВО
ІЗДВ
О ІІОАННА
О
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Купайла плели віночки да пускали на воду, танцювали –
за руки бралися в кружок. На Купайла співали:
за
Да до нас хлопці до нас!
Це у нас дівуваннячко,
Щовечора да гуляннє.
ПАЛИПЕТРО Палипетро на другі день послі Петра. Як на
Палипетра дощ і гром, до буде дуже грозове лєто і буде
дуже багато пожаров. На Палипетра не можна нечого
робіть, бо все попалить. Співали петрівчаних пісень:
Зозулька ковала, правду вона нам сказала:
Пора тобі, вербічко розвіться,
Пора тобі, козаченько, жениться.
Ой ще мені не пора, моя дівка молода,
На вулиці не була, віночка не звила.
ІЛЛІ Якщо на Іллю іде дощ, до буде багато снігу.
ПОКРОВА Покрова як не покріє листом, до снєгом.

с. Ялцівка
Записав О. Васянович 3 липня 2003 р.
у с. Ялцівка Малинського р-ну Житомирської обл.
від Іванченко Тетяни Михайлівни, 1914 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як на Святий вечір зоряно, то
цілий год буде харашо. Буде погода хороша.
МАЛАНКИ Мороза гукали на Багату кутю, перед Новим годом. Стукаєм об стєнку: «Мороз, мороз, іди
кутє єсти».
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Як на Новий год зоряно, то буде
врожай грибів.
ВОДОХРЕЩА Трещи не трещи, а Водохреща пройшли.
Так то вже буде тепліше.
СТРІТЕННЯ На Стречання зіма з лєтом стречаєтця. Як
одлига, як півень нап’єтца води, то буде тепла весна.
ЯВДОХИ Ще на Явдохи випаде снєг по волоки. Ще не
мінула зіма.
СОРОК СВЯТИХ Як на Сорок святих мороз, то морозу
больше не буде, вже вин завершив.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це вже, кажуть, буде тепло обично. Яка
погода на Благовіщення, то така буде і на Великдень.
ЮРІЯ До Юр’я тре, шоб було сєно і в дурня, а на Міколу
подавай та й віла поховай. На Юр’я, шо не доєдять, то
закопали на полі, але для чого, я не знаю. Ще й горєлкою поливають. На Юр’я батюшка зранку виходить,
кропить корови, іде до кринички, святить воду.
ІЛЛІ До Ілля купаютця. А после ні, бо кажуть: «Ілля в
воду насцяв».

РІЗДВО ХРИСТОВЕ
ТОВЕ Ко
Колядували
лядували на Роздво. Сьомого всі
вранці ішли до церкви, дітей не брали, бо не було в
чому йти. Приходили з церкви – оддихали, а на другий
день ходили колядовать, це раньше, а як я вже була, то
й сьомого ходили. Колядували такої:
Христос-Спасітєль в полуноч родився,
В вєртепі тьомном жить поселився,
А над вертєпом звізда сіяє,
Христос родився, всіх возвіщає,
Вечірні ангел з нєбєс лєтєлі,
Слава вовишнє, Хріста воспєлі,
Дру’ ангол свєтлой летіть у полі,
І пастухам звєсніться на полі,
Оні поспєшно в вєртєп пріходять,
І здєсь у яслах Хріста знаходять,
Глави склоняють у ясліца оні,
Глави
Хрісту пріносять драгіє дари,
Хрісту
Хрістос-Спасітєль всєм награждьонний,
Царам-волхвам оддасть во спасєніі.

Е

СПАСА Як мінує Спас, то бери рукавици про запас.
Осінь од Спаса начінаєтца.

клали хлібину, цей дідух і стояв вин на покуті дві неділі. Як варили Перву кутю, дак недоїдали, оставляли
трошки до Нового року, «ждать Другої куті», а Другу
варили – лишали до Водяної, Третьої. Перви починав
їсти батько. Приходили із вечерні з маткою (всі не ходили, боси були, не було в чому), світили свічку, всі
сідали за стил, молились «Отченашу», і батько набірав перву ложку куті, а тоді вже всі за ним. Казали,
на Перву кутю треба, шоб було дванадцять страв. Ну,
хто багатший, дак бильш готовив, а бідніший – як мог.
Хто багатший, дак на Кутю «рознос», у кого були пчоли, дак мед розносили бідним на Кутю, хто сахар, хто
сахарину, а хто ще що, але багатши давали біднішим
на свято, давали. У мого сусіда був мед, дак приносив
мені, а другий – моїй сусідці, кілько там – трошки, але
приносили. Усі три куті оставляли на нич на столі і
ложки кидали, щоб пообідали наши предки, які померли. ще хліб оставляли і силь. Мороза кликали на
Другу кутю, бо тоді дуже мороз великий.

ПОКРОВА Покрова не покриє листом, то покриє
снєгом.

Ф

НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
Н
с. Гульськ
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Записали З. Гудченко, К. Ковтун у грудні 1995 р.
в с. Гульськ Новоград-Волинського
овоград-Волинського
овоград-Во
линського р-ну
Житомирської обл.
від Чечет
чет Марії Єрофіївни, 1926 р. н.,
Антонюк Н
Надії
адії Микитівни, 1919 р. н.
та Музиченко Ганни Павлівни, 1928 р. н. (родом
з с. Ноздрищі Народицького
ародицького
ародицьк
ого р-ну Житомирської обл.)

РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ
ДАН
ДА
НСЬКИЙ С
СВЯТВЕЧІР,
ВЯТВЕЧІР,
ВЯТВЕ
ЧІР, М
МАЛАНКИ
А ЛА
ЛАН
НКИ
На Першу
ершу кутю, перед Роздвом, лаштували посни
страви: рибу, голуби, вінігрет, вареники з капустою,
квасолею, маком, яблуками, кашею і варили хамулу, це
така страва у нас, у другіх селах казали «потравка», а в
нас – хамула. Це така страва – картопля з рибою із ци
цибулею, пережареною на олії, заправлена пережареною
мукою. Оце цю хамулу готовили на Кутю, а на Роздво,
то все, хто шо мав. Кутю робили з ячменю, або пшениці, тепер то вже із рису варять, а тоді тре’ було товкти.
Заправляли медом, або сахаром, а вже на Багатий вечор варили кашу, шо на Кутю, на молоці і заправляли
салом, ото тоді була така кутя. На Водяну – як святили воду – знов усе посне. Рибу готовили, суп, варили
вареники, пекли пирожки, кутю робили – все посне.
Кутю усі рази вносив у хату хлопчик, або подносив і
ставив на стил, як мати з печі витягне. Роздво, казали,
на коню треба ввозить, щоб привіз на коню, з комори чи з клуні вносили в’язаний снопок, торик у мене
був, а цього року я чогось не зв’язала. Цей снопок
вносили на Перву кутю, і гречка, і ячмінь, і пшениця,
і жито – усе там, снопок такий, звазвся дідух. Вносив
його батько і ставив на покуті. Перед тим на стил клали сіна трошки, застеляли скатертю або рушником,

Дивная новина – породила Сина,
Породила в Віфліємі Марія єдина.
Ни в царськім палаці, ни в багатий хаті,
А в бідненькім стані, в полі мєжду пастухами.
На руках тримає, так йому співає,
Всемогучим Творителем його називає.
Люлі-люлі, Сину, єдина дитино,
Де сам будеш, возьми мене за Матку єдину.
Скажи православним: правосуддя буде,
Пред Тобою, предо Мною стануть усі люде.
На гостинець давали гроши, хто сала одріже, паленичку, чи ковбаси одломить, або й вареника винесе. Я знаю,
шо мі коледовать ходили, коледовали «Рожу» да «Грай,
коню». За мене, як у школу ходили, до нє розрешалі не
коледовать, не щедровать, але всьо равно бєгалі. Нам
часто млінці давалі, всьо, шо давалі, ми кидалі у торби полотняниє, осковик називалась, така із шнурком,
через плече. Раз ми учотирох бєгалі коледувалі і забєглі до Хіми поколедовать. А вона бєдно жила. Вона винесла нам на всєх два млінці: «Дєвочкі, нема грошей,
такого нема нечого, натє вам два млінці». То хай би ж
ми, аби ж толк був, або собака за нами бєгала, то ми й
собаці не дали. А Оленка закомандовала (закаперщик
була) і поклала тиє млінці на стовпчик удворі, а вони
змерзлися. Віходить та хазяйка вранці, аж млінці тиє
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лежать. Обідилась вона, а мі як роздумались, дак мо’ з
тиждень не ходили круз її хату до товаришки, соромнялись. Була у нас така Гапониха, дак до єї як ойдемо коледовать, а вона за огонь да й потушить. А мі ж цеє бачим
і кажем: «Свєтє, свєтє Рожество, шоб тобіе хату й сіні
рознесло!» Да й пойдем, а Оленка й покомандує, шоб не
йшли далеко, бо вона знов засвітить. Мі постоїмо, або в
другу хату пойдемо, бачим – світиться. Знов ідем до єї,
знов вона огонь тушить, мі знов йой пожелаєм такого,
ще й у вокно постукає котра-небудь. А вона не дарить
і годі, така жадна була. Якби ми знали, шо вона бідна,
до й не дивувались би, а то жадна, і є, а не дасть. Вже ту
паленичку по-любому можна дать, грех. Багато хто до
й у хату закличе, квасом чи гарілкою угостить, це ради,
шо колядники пришли.

ВЕЛИКДЕНЬ На Паску, звечора, проти неділі, кулі палали коло каждого двора. А хто не палив, до церкви
йшов на Всеношну і там горів огонь, як не стало церкви, дак отак сходились сусєдов два-три, або больш і
палили огонь, довго сиділи на дорозі, балакали, а молодьож, так і до ранку палили і гуляли. Дітей малих
не пускали, а так коло хати попалить-попалить, да й у
хату йде. Святили: паску, яйця, ковбасу, стегно, хрін,
сіль, колись же ціле маленьке порося з хріном у зубах
святили. Приходили додому, розговлялись, а тоді одрізали окрайчик паски і йшли до худоби, їй давали.
Шкаралущи з яєць свячених в’язали у вузлик і берегли, а як корова отілиться, до у воду сипали. Окраєць
хліба солили, розмочували і давали корові, тоді мак
свячений і ото з яєць у відро все кидали, і вона пила.
У нас на Великдень носили паску і крашанки. Придуть
до діда з бабою, до хрищених і як хлопчик, казав:
Я маленький хлопчик, ізліз на стовпчик,
На дудочку граю, Христа забавляю,
А ви, люде, чуйте, да по крашанці готуйте.
Як дівчинка, то
то казала:
Я дівчинка маленька,
В мене сподничка гарненька,
Черевички корковеньки,
Будьте з празничком здоровеньки.

Е

МАЛАНКИ Щедрували пуд Новий год увечері. Бігали поки й сонце зайде. Перед мене діти (год до
п’ятнадцяти) всі бігали щедровать. А вже як я була, це
вже послі голоду, то якось соромнялись. Батьки казали, шоб не йшли «очи драть людям». До голоду, я кажу,
багато ходило. «Козу» перебрату водили, а послі вже...
людей багато вимерло… Послі голоду тілько маленьки
дітки бігали. Співали: Щедрик-щедрик, щедраниця,
Прилітає ластовиця,
Господара викликає:
Вийди, вийди, господару,
Подивися на отару,
Чи овечки покотились,
Чи телички потелились.
Раби бички чи хороши.
Дайти, діду, гроши!
Щедрували і такої:
Щедрик-педрик, дай вареник,
Грудочку кашки, кольце ковбаски,
Решето овса, наверх ковбаса,
Добрий вечер!
Скорій даріте, нас не баріте,
Бо короткі свитки, да померзли литки.

Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я В ха
ті зілля стрикали – ізнадвору коло окон
ТРІЙЦЯ
хаті
і коло дверей, берьозки закопували перед порогом,
плюшняк, або татарник у хаті трусили. Про русалок у
нас нечого не знають, у нас тих русалок не було, казали,
шо десь там є русалки, а в нас таких не було. На Тройцю
тилько вечеру ставили на стол, хліб, соль, воду, стояла
вона цілий тиждень, а так больш ничого. Да це я вже
вам набалакала сєм мєшков вовни, да й один неповний.

Ф
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АСИЛЯ) На Новий
Новий год засівали: «Сіювєю, посіваю, з Новим годом поздравляю! На щастя,
на здоров’я, на нове літо. Роди, Боже, жито, житопшеницю і дітей копицю». Дітям давали за це гроши і
цукерки. Раніше, розкзувала мати, медівнички і гроші.
Посівать можна було і дівчатам, і хлопцям, і великим,
і малим. велики ходили зночи, а менши – пуд ранок.
Большинство пшеницею Казали, як прийде дєвка, до
буде теличка в корови, а як хлопец – до бичок.
Сєю, сєю, засєваю,
З Новим годом поздровляю,
Роди, Боже, жито, пшеницю,
А нам – паляницю.
Носили діти кутю і діду й бабі, й хрищеним на Новий
рік, саме на Новий рік, а вже послі войни, не носили.
А то було у вузлик мати шось накладе і діти несуть.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Веснянки починали водити у пост,
у первий день весни. Виходили на дорогу, де сніг розтав, або ще й не розтав, і гукали: «Співаймо веснянки,
то скорій весна прийде!» Веснянки починають водити у березні, а як був ше сніг і не було проталин, то
завжди була така хата, де собіралися і на вечорниці,
ото тоді коло туєї хати «У поля» грали, співали і робили «гілку». Великі грали і ми з ними, бо учились од їх.

РІЗДВО
Р
ІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) СвяткуІЗДВ
ІЗДВО
вали Йвана Купайла, але старші. Нас мало вже було на
вали
хуторі, розкидано, так не носили його, бо не понімали
куди. А вже тут Купайла справляли, до вже мусили діти
щороку Купайла…в річку всігда ми носили да кидали на
воду, да й воно пливло. Це або зрізували клена трошки,
або ясена… верха. Верха не можна з дерева зрізать. Тут
дід був такий, шо не давав нам верхи. То його син десь
украв, як дід пішов у хату увечорі. [Треба тільки вершечок?] Треба, щоб воно було таке гарне, опукле таке.
Це як голля, то воно некрасіве. То його прикрашали. Як
була бумага цвітна, хто в школу ходив, то мав, то вішали
цвітну. Але баби йшли, то квіти вішали, в’язали вперед
у вузлики – цілий день сиділи, які в кого є квіти. І стільки нав’яжем, а тоді прив’язували їх (до гілля), і красивіше воно було, поки пов’януть; цими квітами убрать,
красивіше, бо воно й пахло. Які в кого квіти не були,
то ми туди нав’яжем, так, аби мо’на було піднять, стіки
нав’яжем квітів. Як малі були і дурні були, та й хлопці
скоро доженуть, да й порвуть. А як стали більші, то й
хлопців наймали, щоб вони добре його держали. Да вже
до вечора його носили, да співаєм купальських пісень
по селі. По вулицях найперед по своїх носили, бо вже
виходять матері, баби, підказують нам пісні, а послє заглядаєм на другу, бо колись таке було, шо не пускали дорослих на другу вулицю – ти на своїй вулиці парубкуй,
а ти на своїй вулиці. Перед великими святами – перед
Різдвом та Великоднем, то вже парубки з другого кінця
приходили да знакомились коло церкви, да там уже грали «у битки». А так не ходили, бо це займать дівчат бу-
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ця жменя жита, вона стоїть на покуті на Роздво, на
Багатий вечор. Батько ходить і робить хрестики на
бальках крейдою. І в хліві на одвірках тоже хрестики
ставили. Шоб товар був здоровий. На Хрещення хрестики не писали.
МАЛАНКИ На Багатий вечор дивилися на зорі. Як ясно
зорі світять, то буде здоров’я всіх, не буде болєзнєй,
якшо зашнурано, хмарно – буде і на худобу недобре,
і на людей недобре. Запрагали молоді коні у саночки,
дітей посадять і катають по дорозі. Це на Багатий вечор. Кутю варили три рази: Перша кутя – Посна, Друга – Багатий вечор, Третя – Посний вечор. Мороза на
Багату кутю гукали: «Морозе, Морозе, ходи до нас вечерать». Батько три рази казав. Кутю на вікно клали.
На покуті стояла Коляда – снопик жита.
ВОДОХРЕЩА Трещі, не трещі, пройшли Водохрещі.
Вже нема великих морозів.
річаннє. Зима з літом стрічається. Якшо
СТРІТЕННЯ Стрічаннє.
буде погода, буде погода цилий год добра, а якшо буде
дощ, до будуть мраки. Якшо буде погода, значить, літо
перебороло зиму. Як на Стрічаннє півень води нап’ється,
то до Юр’я вил напасеться. Це гарна весна буде.

Е

дуть другі хлопці. Своїх дівчат гляділи, свої хлопці були.
Дуже було гарно оце дівування проводилось. Хлопці музику за свої гроші наймали. На Великдень і на Різдво, і на
Миколая у нас празник. То на празник на 2 дні наймали
за свої гроші на вулицю музику. Ну яка колись музика? –
Скрипка да барабан. Як нема в своєму селі дядька, у нас
то був якийсь чоловік на скрипці Габань, а на барабанах
хлопчик – уміли. То така музика на вулиці! Гарно, мати
розказують, у нас було, а я вже не застала цього наймання. Застала, оце Купайла ми робили. А послі, як ми стали
больші, да вже в школу, то вже не дуже нас пічкали цим
Купайлом, вроді, як забороняно воно було. Якась там
вчителька розкаже, шо ти гралась Купайлом. Як малі,
то ше нічого, а як вже 5–6-й клас, то думаєш: «А може,
вона оцінку збавить мені за цеє». У церкву не розрішали ходить дітям. Моя мати ходила всю жизнь в церкву,
у нас не було, то в сусідньому селі була через річку. І розрішали править, но не було там попа. Як якийсь смільчак
найдеться, то доб’ється вон, шо там можна править, то
наїзжав з Новограда, а так не розрішали. Оце тако, як зараз живе в селі й править кожний день. [На Купайла кидали вінки на воду?] Це вже великі кидали, старші дівчата, і палили багаття дуже велике. Там коло річки цілу ніч
хлопці, це парубки вже були. Це я цього вже не застала,
а мати розказують. Два дня вони там гуляють, ігри різні,
ше кращі ігри надворі були. Ловлять його – це Купайло
да на воду, да гадають щось. Гарно було там, як мати розказують, з цим Купайлом. До вони вже таке велике робиробили, хлопці вдвох його насилу донесуть, то його ж треба
було десь діти. То одні кажуть: «Давайте спалим його!»
А другі кажуть: «На воду!» Послє поламають його трохи
на менше, щоб воно не потонуло, воно ж дуже вбране
було гарно, да пускають на воду, да вінки пускають. [На
вінки свічки ставили?] Конєшно, шо ставили ті, шо поніпонімали пускать. Я його бачила. Вони кажуть, шо вінки ми
кидали да гадали. А оце Купайло, шо в воду треба імено
занести, це я сама знаю.

ВДОХИ
ВД
ОХИ До Явдохи
Явдохи старалися скоріше посадить, шоб
ЯВДОХИ
уродило гарно. Якшо на Явдохи вітер з півдня, то буде
гарне літо, тепле.
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Ф

С
ОРОК СВЯТИХ Як мороз
мороз
оз на Сорок святих, ще буде со
СОРОК
сорок морозів.

с. Партизанське
артизанське

Записав О. Васянович 2 жовтня 2004 р.
у с. Партизанське Новоград-Волинського
Новоград-Во
овоград-Волинського
линського р-ну
Житомирської обл.
від Самольова Михайла Макаровича, 1938 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мор
Мороза
оза на кутю гукали, шо
перед Різдвом. Казали: «Кутю, кутю на покутю». Кутя
одна, перед Різдвом, а перед Новим годом – Багатий ве
вечор, там нєсколько страв треба, шоб було. У нас один
раз кутю варять і вона стоїть до Крещенія. Кутю варили: якщо ячмінь є, то товчуть із ячменю, а якщо ячменю
немає, то пшениця, або в магазіні возьмуть крупи. Заправляли кутю олєєм, з сахаром або з медом, із маком.

с. Пилиповичі
Записав О. Васянович 1 жовтня 2004 р.
у с. Пилиповичі Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл.
від Балюк Христини Онупріївни, 1913 р. н.,
Бондарчук Віри Тодосіївни, 1921 р. н.
та Поліщук Софії Костянтинівни, 1949 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола заб’є кола.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на вечерю не гукали.
Коляду на покуті ставили. Жито як зажинають, єсть

Т
ЕПЛОГО
ЕПЛОГ
ОО
ЛЕКСИ Як на Т
ТЕПЛОГО
ОЛЕКСИ
Теплого Олексу погода, до буде
погода добра. Бджоли виносили на Теплого Олексу.
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
НН До Благовіщення вже мухи як є, то
БЛАГОВІЩЕННЯ
вже буде дуже мух багато ціле літо. Яка погода на
Благовіщення, така й на Паску. Це справджується. До
Благовіщення,
Благовіщення не мона у землі робить, бо ще буде хо
Благовіщення
холодно. Городить не мона. Як хто погородив, до колки
виривали, бо дощ не буде йти.
ГРОМНА СЕРЕДА Перед Паскою одна в году.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Були дерев’яні балки, бальки, до на
цих бальках випалювали хрести на Страсть для оберігання хати. Це ще ми з бабою, я помню, як приходили
з церкви, то випалювали.
ВЕЛИКДЕНЬ Як вилетіла бджола до Паски, до це шось
недобре, чи це меду буде мало, чи шось таке. На Паску
сонце міняється. Я не бачила.
ЮРІЯ На Юр’я на полі гуляли, качалися по житі. Така
була приказка, шо йшли на Юр’я спеціально качаться
по житі. Там гостювали, пили горілку. Пили небагато.
На Юр’я, шо не поїли, то на полі пташкам оставляли
або віддавали собакам.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. До Миколи треба, шоб жито було в
колосі.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали більше після Петра.
Одного року жнива почали до Петра. Була погода
нормальная. Пройшов Петро, пройшло й тепло. Як
обжинки, до кидають каляду, кладуть проскурку. Кидають жменьку жита чи пшениці, зв’язують лєнтою і
кідають туди цілушечку, солєю посиплють, і кидають
усередину. Пройшов Петро, забрав тепло.
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ПАЛИКОПА Грім дає та може попалить. Це те, що Пантелеймон.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Після Іллі не двали купаться. Казали, шо жаба настяла.
СПАСА Бери рукавички про запас, бо буде холодно.
ПОКРОВА Покрова як не покриє листом, то покриє снігом. На Покрову як листя впаде раньше, то буде зима
рання, а якшо листя не впаде, то буде осінь довше. Як
на Покрову листя землю не покриє, то буде мороз.
Якшо на Покрову вітер з півночі, то буде холод, а як з
півдня, то тепло буде.

с. Романівка
Записав О. Васянович 1 жовтня 2004 р.
у с. Романівка Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл.
від Сощук Ольги Калістратівни, 1926 р. н.,
Сощука Василя Пархомовича, 1924 р. н.
та Кубрак Ніни Василівни, 1926 р. н.
ВАРАВАРИ Сава приварить, Варвара урве, а Микола закує.

не сховається. На Юр’я качаються у житі, шоб не боліло нічого. Випивають там. Забирали те, що не доїли.
ДОВГОГО ІВАНА Гуркі сіють.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Микола весняний землю відкриває.
ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА У Сухий четвер не мона чепать
нечого в городі, це після Трійці.
РІЗДВО ІОАНА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Купайло копають картоплю молодую. Папороть цвіте на
Купайло. Єй й трудно взять ту папороть. Туди трудно
й приступить. Я й не бачила. Колись баба моя розказувала, шо вони збиралися, ходили. Але їден треба шоб
ішов. Чоловік пас воли і между папороттю він спас.
Йому десь цей цвіток упав у постоли. Вин устав, то
знав, як худоба балакає, як коні, як кури. Геть усе знав.
Пошов да роззувся, скинув і геть нічого не знає.
АВЛА Жнива починали
ПЕТРА І ПАВЛА
більше після Петра.
п
Петро – половина літа. Як погода сонячна, жаркая, то
воно рано спіє, а так, то воно [жито] ж зеленеє.
РОМОВІ ДН
Д
НІ Лля – перше
перше громове свято, нє Лля – друдру
ГРОМОВІ
ДНІ
ге. Гаврилей – перше, а Паликопа – третє. Паликопа – це
Пантєлєй. Не мона робить на громове свято. Не мона
сіно чіпать, хліба жать. Це три святі. Треба їх поминать.
Хату криють, то все одно спалить. Ми колись косили
жито. От учора косили одну ділянку, а у громове свято
прийшли косить нову ділянку. Як ми пішли на обід і
така хмарка невеличка. Як блисне, гримне. Ми диви
дивимось: коли горать, ті горать, а ті стоять. Горіли ті, шо
косили у громове свято. Жінка у нас на громове свято
крила хату, і на другий раз грім гракнув, їй хату спалив.
На перше громове свято крила, а на друге – спалив грім.
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МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола забив кола. Це вже починається зіма.

Ф

тя зирка, то буде грибів
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як кутя
багато. Це Перша кутя, Друга кутя – це на Новий год,
а Третя – це перед Крещенієм, як воду святять. Хоч би
на якій куті зорі, то будуть гриби. Як на Першу кутю
нема зірок, то не буде добре на людей старих, а як на
Новий год нема зірок, то на молодьож, а як на послєдпослєдню, то на дітей недобре, діти будуть мерти. Мороза
гукають на всі три куті. «Морозе, Морозе, ходи з нами
вечеряти. Не йдеш з нами вечеряти, то не йди на тете
лятка, ні на ягнятка, на поросятка». Це казали хадзяї,
батько, хто є вже старший у хаті. Три рази гукали і
клали кутю на вікно. Це обичай старий.
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ещі, не трещі, Водохрещі пройшли
ВОДОХРЕЩА Трещі,
вже. Нема вже великих морозов, вже перепадистиє.

Стрічаннє – зима з лєтом стрічається. Або
СТРІТЕННЯ Стрічаннє
буде дощ, або буде сніг. То одне друге перемагає. Або
зима переможе, або весна переможе. Як на Стрічаннє
півень води нап’ється, то до Юрія віл напасеться.

дохи дощ, то таке буде і літо. Казали,
ЯВДОХИ Як на Явдохи
як Явдоха не встітца, то буде добре літо сухеє. На Яв
Явдоху так само, як і на Покрову, дивилися на вітер, шоб
узнать, яка буде весна.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то мороз
буде. Треба сорок вареників варить. Як мороз на Сорок святих, то ще буде сорок морозів.
БЛАГОВІЩЕННЯ Як пчола вилетить до Благовіщення, то
буде тепло. До Благовіщення землі не чіпай, саней не ховай і зими не лай. Яка погода на Благовіщення, то така і
на Паску. Але це неправда. До Благовіщення у землі робили, але городить не можна, бо сухе літо буде. А як хто
погородив, то ходили по селу і виривали колки.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть хрестик випалюють на
одвірку, на бальку [поздовжньому сволоку].
ЮРІЯ На Юрія посіять гурки треба. Як ворона на Юрія
сховається у житі, то буде гарний врожай. Як весна
рання, то і ворона зможе сховаться, а як пізня, то вона

ІЛЛІ
ЛЛІ Лля
Лля наробить
нар
ІЛЛІ
гнилля. Після Лля не можна купаться, бо казали, шо Лля пустив свій дух у воду. Після Іллі
ся,
не мона купаться, бо втопишся.
СПАСА Спас – яблука святять, хто не їсть, то як посвятять,
то вже їдять. Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.
ПОКРОВА Дивись, звідки вітер буде на Покрову: якщо
з півдня – буде зима тепла, якщо із схода сонця – буде
середня зима, а якщо з запада – буде холодна зима,
із півночі – тоже холодна зима. На Покрову як лист
обсиплє, значить буде зима теплая, а як дощ буде, то
зима гнилая, а як сонце, то буде дуже крепкая зима. Як
буде сонцє, буде пекти зимою, а як на Покрову буває
дощ, то буде така зима гнилая.

ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН
с. Левковичі
Записав О. Васянович 4 квітня 2004 р.
у с. Левковичі Овруцького р-ну Житомирської обл.
від Левковської Марії Яківни, 1921 р. н.,
Левковської Євдокії Микитівни, 1922 р. н.,
Левковського Івана Кіндратовича, 1930 р. н.
та Левковської Олександри Григорівни, 1921 р. н.
САВИ На Саві як у хазяїна є конь, то нє трєба ругатца
матом.
ВАРВАРИ Варварі ночі ворвалі. Вже од Варвар дєнь
будє больші, а ноч мєньша.

www.etnolog.org.ua
ОВРУЦЬКИЙ РАЙОН

ВОДОХРЕЩА Навєкі, як воду сєвєтят, мороз вєлікі.
Трєщі, нє трєщі, вже мінулі Водохрещі. Вжє трєба,
шоб морозу вєлікого нє було. Щє морози є, алє дєнь
станє больші, сонцє віщє, то вжє тєплєй.
МАЛАНКИ Я і тепер мороза на кутю гукаю. «Мороз, Мороз, іді куті єсті, прінєсі нам весєлоє звєсті». Постукаю
в окно, шоб мороз почув да прішов. Кутю на окно нє
клалі. Гукалі на кутю перад Новим годом – Багата кутя.
Яка погода будє до Нового году, така будє і послі Петра.
СТРІТЕННЯ Стречаннє: встречаєтца зіма з лєтом. Якшо
на Стречаніє пєвей води нап’єтца, то весна обоп’єтца.
Якшо на Стречаннє нєма води, то вєсна будє тєплєша.
На Стреченнє віпалюють хрестікі на столі.
ЯВДОХИ Євдокі – снєгу по бокі. Хто нє направ, то будуть голиє бокі.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок сватих мороз, то ще будє сорок морозов.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Мікола забів кола.
ВОДОХРЕЩА Трещи, не трещи, а мінули Водохрещі.
Сонце іде вище, так і теплєй.
СТРІТЕННЯ Стреченнє. Зіма з лєтом стрєчаєтца. Хто
кого поборе. Як з стрєхі буде капати, значіть побороло
лєто, а як не буде капати, да будуть вісєти тиє, муляли
ві, сосульки. Значіть всьо, буде зіма. Як пйєвень води
нап’єтца, як буде з кріші капат, то на Юр’я вол напасетца. А вже як ото не нап’єтца, то буде затяжна весна. Тихо, морозу немає, сонце, то кажуть буде врожай
гарний. Рано льон треба сєять, то буде льон хороші.
ЯВДОХИ Хто не напраде до Явдохов, то будуть голиє
боки.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз
мороз на Сорок святих, то ще сорок
морозов буде.
ТЕПЛОГО О
ОЛЕКСИ
паЛЕКСИ Як теплий
теплий Олексєй, то кожний па
січник должен перегянути уже.
БЛАГОВІЩЕННЯ
ЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ННЯ
Я Всєг
Всєгда
да казали: «Яке Благовйєшченнє,
така і Паска». Колись до Благовйєшчення не копали
в городі. Колись береглися. Господь його знає чого це
так не розрешено до Благовйєшчення землю чепать.
Шоб землю подимать до Благовйєшчення. Казали,
грєх землю поднимать.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовєщеннє Бог благословіть
зємлю, це вже можна всє робіть. Колісь до Благовєщення нє копалі, Боже бороні. На сколько ранєй вілєтіть пчола до Благовєщєння, то ще столько послє
Благовещення будє седеть.

Гаврилова Володимира Івановича, 1925 р. н.,
Снігур Ольги Іванівни, 1934 р. н.
та Кравчук Устини Терентівни, 1913 р. н.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як пріде Вербіч, то кожуха на плечі
тербіч, бо замерзнєш.

Ф

ЮРІЯ Як на Юр’я осєннього
сєннього є снєг, то на вєсняного будє
паша. Як заховаєтца варона в жіті на Юр’я, то будє
хлєб. До Юрия, шоб було сєно і в дурня, а в розумного
до Міколи, то нє будє гора знать нєколі. Юрій є одін
холодни, а другі голодни.

ІМ

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Як будє
дє на Міколу колас, то
будє у карови голас. До Міколи нє стріжі овечки і нє
сєй грєчкі, бо замєрзнє.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА
ВАНА КУПАЛА)
КУПАЛА) На Івана
Купайла
упайла рабінова ноч. Тади папороть цвітє. Хто найдє
той цветок з папороті, то вже вєльми щастє вєліке.

ІЛЛІ Як прідє
ідє Лля, то наробіть гнілля. На Ллю найбольш
дощ ідє. Лля то вже поблагословіть сємєна, то вже третре
ба сєять. Прішов Лля, то вбірай всє одного дня.
СПАСА Як прішов
ов Спас, то вжє всьому прішов час. Всьо
вбірают ужє. Як прішов Патро, то вірвав одного, як
прішов Лля, то вірвав два, а як прішов Спас, то всьому
прішов час. Як прішов Спас, то бєрі рукавіци про заза
пас, бо вжє можє буті холод.
ПОКРОВА Прішла Покрова, то вжє зіма будє хутко готова. Як на Покрову із повдня вєтєр, то будє зіма тєпла, а якшо з сєвєру вєтєр, то будє холодна, морозліва
зіма. Як Покрова в молодіку, то і в новом кожусі нє
пєрєзімуєш, а як у старом, то і в старєньком пєрєзімуєш. Нє будє важна. Покрова як не покріла снєгом, то
покріє лістом, а як нє лістом, то снєгом.

с. Потаповичі
Записав О. Васянович 2 квітня 2004 р.
у с. Потаповичі Овруцького р-ну Житомирської обл.
від Медведчук Марії Іванівни, 1938 р. н.,
Медведчук Галини Ничипорівни, 1939 р. н.,
Гайденко Марії Карпівни, 1916 р. н.,
Федчика Петра Олексійовича, 1950 р. н.,

ВЕРБНА
НЕДІЛЯ
Прішов Вербіч, а кожуха на плечі торбіч.
В
ЕРБН
ЕРБ
НА Н
ЕДІЛЯ Пріш
Один голодний, а другий холодний. До
ЮРІЯ Два Юр’я. О
воЮр’я треба, шоб було сєно і в дурня. Як на Юр’я во
рона в жіті сховаєтца, то врожай буде. Колись по жіті
качалісь. Беруть пляшку і пошлі. Колись мой батько
качалісь.
ще казав.
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО Навеснє до Міколи не сєй гречМ
ИК
кі і не стріжі овечки. Як на Миколу буде колос, то в
хаті не буде голоду.
ПЕТРА І ПАВЛА Пройшов Петро, пройшло й тепло.
Прішов Петро – вірвав листок, прішло Лля – вірвало
два, а прішов Спас – всьому час. Петра і Павла, вже
половіну лєта немає. На Петра нажнеш ячменю, до не
буде голоду.
ПАЛИКОПА Йдуть до церкві, свєтет воду у церкві. Та
вода кажут од усього помочна. Немона робіть. Через
те воно й Паликопа.
ІЛЛІ Прішло Лля – чоловєк наєвся як свіня. Все є. Або
кажуть: прішло Лля – жонка наєлася, як свіня. Чоловєкі ж яблок не єдять, а жонки наєдятца. Ілля наробіть гниья. Бо доще починаютца. Коли одна молодица
робіть бістрєй, а друга помалєй, до вона каже: «Ого,
ще Лля далеко, дожну і я». Послі Ллє не можна у воду
лєзти. Кажуть, [що] Лля настсяв у воду.
СПАСА Прішов Спас – всьому час. Все дозрєло. Прішов
Спас – бери рукавіци про запас.
ПОКРОВА Зроду казали: на Покрову, як не покриє листєм, до снєгом. Яка Покрова, до така буде зіма. На
Покрову як дуне вєтер восточни чі сєверни, то буде
рання зима, покріє снєгом. А як пєвденний вітер, то
буде тепла зима.
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с. Єрчики
Записав О. Васянович 11 липня 2008 р.
у с. Єрчики Попільнянського р-ну Житомирської обл.
від Марчук Марфи Ільківни, 1922 р. н.
та Пудрик Ганни Степанівни, 1923 р. н.
АНДРІЯ Гуляли. Калиту пекли та гуляли. Зустрічали
Андрія. Вішали калиту на сволоці. На коцюбі їхали.
Ворожили на штахвети: удовець – молодець, удовець –
молодець, удовець – молодець. Скільки захопив руками штахет відміряв, а тоді рахуєш. Як остання штахета назветься, то такий і чоловік буде. Я і сама робила,
то попало на молодець. Ще було якось, шоб узнать як
буде зваться чоловік, то шось робили, але я забула.
Я так не ворожила. На балабушках не ворожили.
ВАРВАРИ Варвара половину ночі ввірвала.

колядувать. Колядують до Крещенія. Колядувать ходили, але я не ходила. Колись же ця савєцька власть
запрещала, не мона було колядувать. Мо якась дітвора коли там ускочить, а так не мона. За коляду давали
то горіха, то якогось зернятка. Якось не помню. Шоб
у нас із звіздою ходили, то там на Западной ходять із
звіздою, із бубонцями. У нас колядують і хлопці, і дівчата. Діти колядують так:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, п’ятака,
А п’ятак не такий,
Дайте, тітко, золотий.
За колядку дітям давали в бублики, і гроші, і цукерки – все давали.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) З Козою не ходили, це на Западной. Посівать ходять. До нас і старі ходили посівать,
як ми ще були малі. Кажуть, шо як перший хлопець
прийде, то це буде добре, а як дівчина, то вже хай би
луче хто прийшов. До мене хлопчик приходить, то я
пускайому плачу гарно. Як дівчинка приходить, тоже пуска
ли, нехай ідуть усі, але лучченько як хлопчик. […] Це
ще покійний батько мій був живий, то перед Новим
годом брали цибулину да розрізували, розкладали
пелюстки по місяцях, у кажду пелюстку трошки солі
кидали. Якшо вода виступить у тий пелюстці, значить
це буде місяць дощовий, а якщо не виступить, значить
це буде сухий.

Е

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола заб’є кола. А буває, шо
заб’є, а буває, шо і ні. Я за своє життя не пам’ятаю,
шоб Святий Миколай приносив гостинці. За моєї битності ніхто нам нічого не давав, бо ми у таке врем’я
росли, шо нічого не було. Голод був.

Ф

тю варять перед Різдвом і
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
Перперед Новим годом, а перед Крещенієм не варять. ПерБаша кутя не бідна, не голодна, а перед Новим годом – Багата. Колись брали ячмінь, а були таки ступи дерев’яни,
були такі, шо товкачем желізним обганяли цю шелеху.
зроА я колись ходила до маминої сестри, а її чоловік зроячбив таку ступу, шо тако ногами товкти. Варили з ячменю, з пшениці, а зараз – з рису. Заправляли узваром,
медом об’язатєльно, маком. Зараз молоді не роблять,
лінуються кутю зварить, а я варю, я роблю усе. У мене
церковбули батьки не такі набожні, але батько були церковним старостою, а мати усе ходили у церкву. А ми не тут
жили, а жили у селі, де є дорога до кладбища. А я до
церкви ходила, я любила, а зараз – ні. Колишні люди
спольняли все. Ось у нас батьки були, то дуже спольня
спольняли. Мороза на кутю гукали, казали: «Морозе, Морозе,
іди до нас куті їсти да не поморозь нам ні телят, ні ягнят,
ні качат, ні гусят». Так по три рази казали батько. На
Першу кутю перед Різдвом готовили дванадцять страв.
Але шоб усе пісне було. Коли були у нас малі діти, то ми
ялинку ставили, а як ми були малі, то не було ялинки.
Оце сіно, шоб кубелечко кладуть під кутю, то беруть,
шоб курка гарно сиділа, то туди кладуть, шоб курка
гарно неслася і квочка сиділа.

Красний паничу, королевичу. Святий вечір!
По садочку ходить, до коня говорить. Святий
вечір!
Ой коню, коню, продам я тебе. Святий вечір!
Продам я тебе да за сто рублів. Святий вечір!
Ой красна-расна у батька дочка. Святий вечір!
Красная дочка – пана Маруся. Святий вечір!

ВОДОХРЕЩА
не тріщи – минули Ведохрещі.
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Тріщи,
Тр
ВеВже після Ведохрещів починається теплішать. На Ве
квадохреща ходили на став, хреста рубали, червоним ква
сом його обливали. Колись же у погребі бочка квасу
бурякового. А тоді обливали квасом. Там правлять і
бурякового.
голуби пускають. Там же співається «Во Іордані…»,
голуби
стріляли, голуби пускали. Гарно було. Було так, шо і
купалися в ополонці в цей день. Я як прихожу у цей
день додому, то у колодязь ллю, а тоді скотину свячу,
а тоді у хату йду, там тоже все свячу, хрестики малюю.
Батюшка тоже ходить по хатах зразу після Ордані,
святить хату. Він заходить у хату, посвятить, виходить уже і на дверях хрестика вимальовує. Хрестики
я не помню, шоб самі так малювали. На Крещеніє, як
ми приходимо із церкви, а у нас, приміром, є скотина, то батько йде і кропить її усю. А батюшка то уже
потім. Зараз і батюшки уже не такі, як старі батюшки. Я пам’ятаю як у нас на ставу воду святили. Беруть
вирубують Ордані ці, а тоді ці крижини складають у
хрест, квасом обливають. А тоді вже з церкви йдуть
святить. А тоді вже після всього хлопці і дівчата йдуть
на сковзалку. На Крещеніє треба обмолотить коляду.
Збираються батькові брати і сестра, материні сестри
і молотять. Колядка – це снопик, який ставляють на
покуті. У нас справжня колядка. Снопик – це обичний
снопик, а колядка – це зроблена з жита, пшениці, ячменю, з всього. Тільки я її зробила давно, і вона чогось
посохла. Її ставляють перед Різдвом, батько вносить
і так вона стоїть аж до Крещенія, а уже на Крещеніє
приходять усі до батьков. Бо батько був старший і
до його приходив усей рід. А заре і роду немає, вже
повмирали.

Вона [колядка] безкінечна, я її всю не помню. Це так
по родичах ходили колядувать, а було, шо і так ходили

СТРІТЕННЯ Це стрічається зіма з літом. Як нап’ється
півень води, то до Юрія напасеться віл. На Стрєтєніє

ІМ
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво ідуть до церкви, приходять
і розговляються. Колись як ще батьки були, то у них,
а тепер уже у мене збираються. А тоді до дітей батьки
ходили. Колядки співали. Уже як пообідаємо, а у мене
покойний чоловік мій, то дуже багато знав колядóк.
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свічку святять, вона називається стрєтєнська. Ще називається вона та свічка громішна. Це цю свічку треба
брать додому. Як грім гримить, то треба її засвітить.
ЯВДОХИ Як сонце вранці. То треба сіять ярину рано,
а як уже аж по обіді сонце, то треба пізніше сіять.
СОРОК СВЯТИХ Сорок святих ще скинуть лопатки снігу, сорок лопат скинуть. Як мороз на Сорок святих, то
буде пізненько весна.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Пасіка вилітає.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не мона у землі робить, бо ще Бог не благословив. Як уже Бог благословить – Благовіщення – уже все растєніє пішло. Колись
не робив ніхто, а тепер, як хто хоче. Яка погода на Благовіщення, то така і на Паску. Я примічала – це збувається. Як на Благовіщення вранці хмарненько, то і на
Паску хмарненько. Таке буває. Благовіщення – такий
же празник, які Великдень. Був такий год, шо Благовіщення і Великдень попали в один день.

ТРІЙЦЯ Свята неділя. У церкві святили татарське зілля. Кропили у хаті зіллям. Липу ставили у хаті.
У церкві святили тільки татарське зілля, не брали
другого, квітами не прикрашають його. Татарське зілля ставлять на вікнах, не знаю для чого. Скрізь татарське зілля і липа. Це у суботу клечають. Стоїть,
поки не висохне. Прикрашають хату. Ми йдемо на
став да жнемо татарник, да пострушуємо кругом. Як
на полі кроти, то це зілля треба позапихать у нори.
Прикрашають і татарником, і липою, і полинем, усякими бур’янами пахучими. І на вікна ставлять, і на
землі кидають.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На воді
празнували, пускали вінки, співали, вілечко робили.
Тепер же тоже концерт роблять, на воді празнують.
Папороть цвіте, хто знає коли. Хто папороть найде, то
буде щасливий. Ми жили у селі, а там лісок. Ми у лісі
вивелися. Ну, шоб прийшлося мені так побачить, шоб
папороть цвіла, то я не знаю. Вона цвіте на Купала, але
я не чула, шоб хто шукав.
ЕТРА
ЕТР
АВЛА На Петра
Петра треба зажать жменю жита.
ПЕТРА
ПАВЛА
АІП
раА тоді вже починаємо жнива. У нас там за лісом ра
ніше починалися жнива. «Колись до Петра, – казав
мій дід, – уже косили». А тут у нас пізніше. Колись
півжали серпами і батько, і мати. У копи складали: пів
копа – 30 снопів, а менше, до то маленьке. Півкопи
більше складали. Півкопи до півкопи, то вже й копа –
60 снопів. Складали, а тоді шапку робили. Цуркою
снопи в’язали і жито, і пшеницю. Ціпами молотили.
Цуркою в’язали кулі на хату, шоб крить. На хату, на
клуню, на повітку, на усе. Як уже кінчаються жнива,
Зато обізатєльно треба Спасові на бороду закрутить. За
то
раз, майбуть, ніхто не лишає. Це ми колись у колгоспі
раз,
жали серпами. Петро – половина літа минає. Казали:
«Ой, Петре, Петре, Іване, половина літа минає, а друга
половина наступає». Співали петрівчаних пісень:
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну неділю як посвятять вербу,
то вербою б’ють і кажуть: «Не я б’ю, верба б’є, верба
б’є, не я б’ю, не я б’ю, верба б’є. За тиждень – Великдень, недалечко – червоне яєчко». Цю свячену вербу садять. Це колись садили, а тепер не садять. Цею
вербою треба вигонить скотину свою у поле. І ще там
шось. Її у хаті держать. Прийшов Вербич – кожуха
тербич. Верба – холодний тиждень.

ВОЗНЕСІННЯ Ті, шо хати строять, то до Вшестя не мона
закладать.

Ф

сли свічки з церкви додому. Брали
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Несли
скло з лампи і несли додому. У хаті на сволоку випалювипалюють хрестики і на одвірках роблять хрестики. Роблять
по одному хрестику. Ця свічка називається «страсна».
У Чистий четвер до схід сонця милися. Це ж людина
очищається.
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ВЕЛИКДЕНЬ Усее брали у кошик святить: і ножа, і сіль.
Об’язатєльно брали і ножа, і ложечку. Усе, шо є у хаті.
Тепер уже не беруть. Я ще брала. Тепер я уже не хожу.
Треба, шоб усе було свячененьке. Ножа брали, ложложку, виделочку і сіль об’язатєльно. А тоді уже все, шо
печеться. Як приходять додому, то починають їсти з
свячесвяченого. Перш яєчко їдять. Кожен собі бере свяче
неньке яєчко. Так розговляються. Колись же був піст,
розгова останній тиждень, то зовсім піст. А тоді вже розгов
ляються.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ У четвер
етвер після Великодня
етвер
Наський Великдень празнують. Це усіх мертвих ВеВе
ликдень. Кладовище прибирають і до Великодня,
і до Провід. Проводи у нас після Паски за тиждень у
неділю.
ЮРІЯ На Юрія сіють огірки. Я оце після Юрія посіяла.
Вони тоді наче крепші. На Юрія ходили у поле і там
качалися. Я ще була мала і бачила, шо батьки ішли у
поле. Там обідали, по чарці пили. Як на Юрія курка заховається у житі, то буде гарна пашня, гарний урожай.
Колись корів вигонили на пашу на Юрія, а тепер – на
Побєду. Колись, прімєром, як я ще мала була, то самі
пасли, а тоді вже був пастух. Він займає череду і удвох
там чи утрьох пасуть. Платили так, як договорювалися: чи зерном, чи грішми, а буває, шо у очередь ще і
годують пастуха. У нас був такий дід пастухом.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. Бо ще, може, змерзнуть.

Ой, Петре, Петре, Іване,
Вже твоя Петрівка минає.
Ой на сіно, дівчата, на сіно.
Шось на ваших хлопців насіло.
Посідали з батьками на печі
Та й понадувалися як сичі.
ІЛЛІ Вже купаться нельзя, бо Ілля настяв у воду. Тепер
купаються, а тоді – нє. Мати й батько мене не пускали. На Іллі ідуть дощі чогось. До Ілії хмари ідуть за
вітром, а після Ілії ідуть проти вітру.
СПАСА Прийшов Спас – бери рукавиці про запас. До
Спаса не можна яблук їсти, у кого діти померли. Як
у кого дєтки померли – младєнци, то не їдять. Я питала батюшки. Кажу: «Батюшка, хіба це не мона їсти
до Спаса яблук». А він каже: «Мона, тьотю Ганю. То
тільки не мона беременним жінкам їсти».
УСІКНОВЕННЯ У цей день даже капусти не сікли. Нічого не різали ножем. Звечора усе понаготовляли. Це
колись, а тепер – ні.
ВОЗДВИЖЕННЯ Це батюшка у церкві воздвигає хреста. Не мона іти на кладовище. Я колись у цей день пішла у Чернявку, там мій дядько. Як я йду, то не можу
через вужів пройти. То я тепер знаю. А вони тако-тако
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крутяться. Вужів сила. То я таке бачила. Прямо стільки вужів, шо не можна пройти.
ПОКРОВА На Покрову дивилися за вітром, але я не
знаю як. Буває, шо на Покрову сніг упаде, але він розтане. «Покрівонько, Покрівонько, покрий мою голівоньку». Це так дівчата кажуть. Треба, шоб до Покрови сватання одбули. Дівчата заміж до Покрови
виходять.
ДМИТРА До Дмира дівка хитра, а по Дмитрі каглу витри. Вже не годиться. Як у печі топили, то дим ішов у
сіни, там такою онучою закривали. Та онуча називалася каглянка.
МИХАЙЛА Михайло приїде на білому коні. А цеї зими
аж Микола приїхав на коні. Перший сніг як упаде, то
розтає. А після Михайла Пилипівка, то він сильніший.

ПУЛИНСЬКИЙ РАЙОН *
с. Івановичі

шо вона зацвіла. Вона йї схватила і вирвала. І так як
вирвала, то додому і несла. Як прийшла додому, то нічого не осталось.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали і до Петра, і після
Петра. Кажуть, що на Петра треба дванадцять снопів
нав’язать. Петро – половина літа.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Дощі починаються.
СПАСА Спас – бери кожуха про запас.
ПОКРОВА Покрова покриє як не снігом, дак листом. Як
листом покриє, то буде тепло, а як снігом, то вже зима,
всьо. На Покрову, як з півдня буде вітер, то буде зима
тепла, але воно неправда. Це так опредєляли вранці.

с. Слобідка
Записав О. Васянович 26 червня 2009 р. у с. Слобідка
Червоноармійського
ервоноармійськ
р-ну Житомирської обл.
від Головні Євдокії Олексанжрівни, 1930 р. н.,
Сірика Миколи Івановича, 1933 р. н.
та Сірик Валентини Василівни, 1932 р. н.
КАТЕРИНИ
АТЕРИ
АТЕРИН
НИ На Катерини
Катерини ворожать дівчата. ПампушечПампушеч
ки печуть, в радочок кладуть і пускають собаку: чию
перший возьме, то та вперід замуж вийде. А ті вже на
надулися дівчата. Я колись ворожила на бомагу. В хаті
перекинула талірку і тако зомняла бомагу – газету чи
зошита. Підпалила. Погасили свєт і на стіні дивимось,
шо воно там показує. А воно ж тінь якась. Так мені
показало якесь дуло і такий чоловік сидить. То воно
так і було. Чоловік був у вармії танкістом. Не їдна ж я
ворожила. Штирох нас було. А другій показало коні,
то їздовий. То шо ми не висміялись. Боже милосерд
милосердний. Дрова вносили. Підем до дядька або своїх. Не
лічи дров. Набери, набери тих дров і вже в хаті лічили,
лічи
чи до пари. Як до пари, то вийдеш замуж за год. Або
чи
підем, у кого є штахети, то тако обняли і вже потім
паруєш. Як не до пари, то не вийдеш замуж. Ну, ходім у калюжу. По дорозі ж є калюжі. Візьмем сокирку
проб’ємо і руку стромляєм, шо витягнеш. Чи тріску –
буде столяр, шклину вийми – буде шкляр. Вийми там
ще шось – буде таким чоловік.

Ф
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Записав О. Васянович 19 червня 2004 р. у с. Івановичі
Червоноармійського р-ну Житомирської обл.
від Вакуленко Ольги Клавдієвни, 1922 р. н.,
едорівни, 1932 р. н.,
Сак Надії Федорівни,
Черниш Олени
лени Василівни, 1940 р. н.,
Степанчук Антоніни Михайлівни, 1927 р. н.
та Степанчук Марії Сергіївни, 1956 р. н.
кола, значить
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Як Зимній заб’є кола,
од Миколи буде мороз. Од Миколи весна, од Миколи
й зима.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза
«Мооза на кутю гукали: «Мо
роз, Мороз, іди вечерать». Хазяїн дому так гукав. ГуГукали на Першу кутю. Три куті варили: і на Першу, і на
Багату, і на Послідню. Послідня називалися «Голодна».

ІМ
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ещі, не трещі – вже минули водохрещі.
ВОДОХРЕЩА Трещі,

СТРІТЕННЯ Стрічання
річання – зима з весною стрічається. Як
на Стрічання сонце побачиш, то лучче вовка побачить
у лісі.

мороз на Сорок святих, то ще сорок
СОРОК СВЯТИХ Як мороз
морозив буде.
лись до Благовіщення не копали.
БЛАГОВІЩЕННЯ Колись
Чогось, шо землю не можна ворушить, бо це таке ро
робиться. А заре не розбірають, даже картоплю садять.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть, як у церкві правиться, то
з тим огнем додому ідуть, хреста дома зроблять. А для
чого, я не знаю.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов Вербич – кожуха тербич.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи канави сухі, а після
Миколи мокрі.
ЮРІЯ На Юрія по житі качалися, шоб росло лучче. Як
жито і маленьке да роса блищить, то, кажуть, буде
врожай. Сій овес у грязь, то будеш князь.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Папороть цвіте у дванадцять часов ночі на Івана Купаського. У нас жінка була стара. Вона пішла в ліс, якраз,
* До 2016 р. – Червоноармійський район.

АНДРІЯ Калату кусали на Андрея. Було прийдеш такий
чорний. Чіпляли отако. Заре якось не так. А колись то
ще треблу спекти її, але нічого вона ж така добра. Із
зубчиками, зубчиками, а всередині дирка. Тісто таке
як на коржі, тіко м’якше. І це ж у хаті ті сволоки, то
на шнурочку, чи хлопці дадуть папругу. Хто на коцюбі
їде, хто на вінику. А другий візьме щітку, шоб мастить
осьо. Чи в сажу вмастить, чи в глину вмастить. А він
їде: «Їду, їду калату кусати». А той каже: «А я буду по
зубах писати». А він каже: «А я кусну». А він каже:
«А я кресну». Ну ловить, ловить, ловить. Засміявся.
Тей його щіткою – тер! Боже. Я була в білому платті,
то не видно, чи воно чорне, чи воно рабе. Я ще не вспіла, а вони дмухають, шоб ворошилась. Друге якось
так сміло робить, а я не можу. Ше не вспіла дойти, а я
вже сміюся. То прийшла, шо як в калюжі була. А хто
смілий, то вкусить. Хлопці більше. Сміємось, пхаєм
їх нарошне, а вони кусають, халєри. Як усі покусали,
то розділи. Тому одломили, тому одломили, бо вона
добра.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола, то заб’є кола. Це про
Зимнього Миколу. Од Миколи – зима.
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лися, як принесе мама чи тато, то горошок такий був,
такий дрібненький і синенький, і розовенький. То це
в коробочку цю, шо з сірників насиплеш. Біленький
поїв, а розовенький і синенький, то на завтра. Скільки
там його влізе, може з десяток. Бо дуже дрібненький
був. Колядувать ходять і хлопчики, і дівчатка. Родня
вже ввечері може прийти. «Дозвольте калядувать». –
«Ну вже калядуйте». Ну то колись же ходили з дзвоником калядувать, це пєвчі і ці, шо в церкву ходять.
Подзвонять коло вікна і колядують. І це вже на церкву збірають ці копійки, на ремонт, на краску. Заре не
ходять так. Це як до рідні йдуть, то з взрослих. Школярі ще ходять. Колись же, сохрань Боже, не мона
було. Як ідеш до церкви паску святить, а воно ж хоче
те дитя, а діректор вмотається в шось, шоб не познали. А тоді двойки ставить. Колядують під порогом усі,
і діти, і церковники. А вже як у хату запросиш, то і в
хаті калядують. Колядувать можна до Водохрещ. Ка
Кажуть: «На льоду розбили каляду». Вже не маєш права
калядувать.
(ВАСИЛЯ)
коНОВИЙ РІК ((В
ВАСИЛЯ) По
Посівать
сівать до хати йдуть. Як ко
бичерова тільна, а перший хлопець прийшов, то буде биче
чок, як дівчинка перша прийшла, то буде теличка. Шо
маєш, то даєш їм. «Спасіба, шо прийшли, дай Боже,
і за год діждать. Приходьте ще».
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Перед Роздвом називається
«Вілія» або «Святий вечір». Перед Новим роком називається «Щедрий вечір», або «Багатий вечір». Я кутю
вару і ще внук несе до хати і квокче. У кутю кладу чи
двадцять рублів чи десять, як коли получається. То він
собі забірає. Зварили геть усе на стіл поставили. Ще
кутю треба. «Іди, сину, бери рукавички». Це бере рукавички свої чи які-небудь, спецовку. А я вже нарошно
там поклала гроші. Квокчи, то це вже будуть квочки. То
у мене цього року, хвалить Бога, десь чотири квочки.
Квоктав. Та ще й підліз під стіл: «Кво-кво-кво-кво». То
ще й люди до мене, то я їм продала і квочку з курчатьми. То це вже станем там медом розводим, маком розводим, можна сахаром посипать, ще й ізюм купляєм.
Кутю мона варить і з пшениці, і з ячменю. Такі ж заре
є крупи в магазині. Перловка кажуть. Тоді вже беремо
і їмо кутю. Вперід свічку засвічуємо. Горох варимо з
грибами. А тоді вже все, шо попало. Кажуть, шо треба
шоб було двананцять, шоб двананцять талірочок було
натчої страви. Чи то яблука квашені, чи то картошечка, чи капуста смажена, чи то катлєтка, чи то одбивна.
Це пост. Але як такий нетерплячий чоловік, то всім не
вгодиш. Я беру ще сіно і роблю таке кубелечко. А то ще
як косять жито чи пшеницю, то я беру те шо близько є,
але стараюся жито. Пучечок. Гарно вбрала. Цей пучечок називається «дідуга». З ялинки гілочку поставила.
Хлібинка, праників накладу. Це все на покуті. А потім
як уже батюшка посвятить хату, то його молотять. Як
баби хотять випить, то приходять. Рідня приходить і
качалкою тею, шо вареники качають чи яким прачом,
чи полінцем молотять. Молотять. Тоді вже кури його
позбирали. А соломку ту забрали і спалили чи корові
віддали. Як варимо кутю, то вперед з криниці заливаєзаливаємо її, а потім усе інше. Просимо усіх святих на вечерю.
Кажемо: «Господи-Боже, ми приготовили, приходьте до
нас на вечерю». І не приймаємо з стола. Ставимо ложки
на талірку з кутєю, може сим чистеньким прикриємо
там, і все стоїть. Може, там чоловік, батько, брати ж і
сестри в мене повмирали, то це так кажуть. Кажуть:
«Мороз, Мороз, іди до нас куті їсти».

ІМ

Ф

ЙОРДАНСЬКИЙ
Голодну кутю, пеЙ
ОРДА
ОР
НСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ДАН
ДА
ЧІР Як на Г
ред Водохрещем, то приходять покойніки. Вже як
повечеряли, то нічого не прибираємо зі столу, бо ще
прийдуть покойніки вечерять. Ложки їм лишаємо. Все
те, шо є на столі, то ми їм лишаємо.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдвяні
Різдвяні празники треба в гості
ходить. Вперед дочка йде до матері. Вже на третій день,
то і батьки можуть до дітей піти. А на перший день то
всігда тіко до матері йдуть з подарком і хлібом, беруть
чи хустинку, чи рушничок новенький. Шось таке.
МАЛАНКИ На Багатий
гатий вечір ходять в нас. Вбіраються і
нав цигани, і в діди. Ходить і молодьож і поженені, на
віть із гармошкою ходять. Грають. «Позвольте щедрувать», – і заходять до хати. Вгощають їх. Даєш по стопці. «Сідайте за стіл. Дай Боже, і за год діждать, шоб
всі здорові були». Це добре як заходять. А інчі, то такі
скупі: нема шо дарувать. То дай по стопці. Або канфет
заготуй. Ми наперід готуємо, бо я знаю, шо до мене
йдуть.
КОЛЯДУВАННЯ Я як маленька була, то ходила колядувать. Зразу до родичів, а потом то пошлі ще, пошлі
ще. Нам давали і вареники і коржики самопечені, не
пряники, бо тоді такого не було. Горіхи давали, зернята, копійочки давали. Зараз діти приходять колядувать. Діти зараз хочуть більше грошей. З канфет
тільки шоколадку, а як ці тверденькі, то не дуже. Вони
зараз наїджені. Як батько і мати роблять, то стане в
магазині: «Які брать ці чи ці». А ми колись то не диви-

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
Колись
ОХРЕЩА Ко
лись святили воду на льоду. Зроблять
хреста з бурякового квасу червоного, вирубують. Але
проваликажуть, не знаю де, людноти було море, от провали
лась річка. То заре біля церкви ставлять каструлю на
лась
обгороштирі відрі. Криниця біля церкви близенько обгоро
штирі
джена, піднавесик. Дядько носить наливає, а люди в
слоїк чи бутилочку беруть. Було таке, шо і купалися
на Водохреща. Стріляли колись, а зараз не стріляють.
Як батюшка вмочить в воду хреста, то хтось такий
найманий стріляє вгору. Як приходять додому, то
і кругом хати ходять, шоб зле не було, і в хлів корову дріпать. Як набереш у слоїчок, то не мона пить з
слоїчка, а треба в чашечку набирать. Вона чиста, год
стоїть. А то часом тако буває, шо такий мул. Може то
хтось слиньою. Ввечері як йдеш святить воду на Бідну
кутю, то малюєш хрестики крейдою. Сам хазяїн малює по дверях, по коморі, колись же комори були, по
діжках. Там же жито, пшениця, гречка. Вскрізь. Шоб
вскрізь повно було. І садки підв’язуєш в цей день, шоб
родило. Просто перевесла крутять і підв’язують, шоб
родило. Батюшка тоже ходить хати святить. Йому
гроші платять, п’ять рублів. А шо то таке тих п’ять
рублів? Може, і мало. А я цього року зашалонилася.
У мене сто рублів було. Кажу: «Боже, я ж не розміняла
гроші». – «Нічого, – каже, – тьотю, я вам розміняю».
Кажу: «Візьмете двадцять рублів, а ті мені покладете
на столі». Та ще й пригостила. Бо один дядько носить
відро, а він уже з хрестом. На Водохреща часом такі
сильні морози, шо не мона і носа вистромить. Тріщи,
не тріщи, а Водохреща вже прийшли. Вже дожидай
яєчко червоне. Сонечко піднімається вище.
СТРІТЕННЯ Літо з зимою встрічається. На тей день чи
зима поб’є, чи сонечко поб’є. Як сонечко і з стріхи
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капає, то, значить, до Юрія віл напасеться. Вже трава
буде. А як мороз візьме, то ще буде холодно. Святять
свічки в цей день. Як ідеш святить, то убираєш свічку
ниточкою, навіть цим блискучим, шо ялинку обкручують, або беруть васильки, або барвіночку отако-о.
ЯВДОХИ На Явдохи розсаду сіють капустяну. Десь собі
якесь коритчатко чи в тазіку шоб земля була в хаті, то
собі посіять, то рання капуста буде. Це первий день
весни.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозов. Вареники варять на сорок святих.

Печуть у риночці чи в каструльці і ще тако поробляна тістом: колосочки повирізувані, хрестик усередині.
І яєць туди наб’єш, і масла накидаєш, і ізюму, шоб
така м’якенька була. Крашанки я в цибулиннику крашу. Вони будуть такі коричневі, ясно-коричневі. Гарні,
гарні такі. Вона до рук не береться. А як нема в кого,
то беруть краску якусь купляють. Колись з ракети
купляли краску якусь да красили, в розове, то і пальці... Боже! У церкву беруть світить паску саме перше,
масло, сир, сіль, хліб одрізуєш, пиріжку, яєць штук
п’ять чи три береш. Все таке береш. Ножика береш,
шоб свячений ножик був. Хліб ріжеш таким ножиком.
Писанки і заре пишуть. Ось і моя дочка купляє такі
листочки всякі: і Божа Мати, і Ісус Христос, і таке наклєюється. Гарні такі приносила на Великдень. Колись
і воском писали, а заре це явилось, то наліплюють.
Воно то нехарашо, бо це ж Божа Мати, то не мона
кидать ніде, а треба спалить. Свяченого взагалі немо
немона під ноги кидать, треба спалювать. Там же править
таке, моляться всі. Як прийдуть з церкви, то вмива
вмивається у водичці, де крашанка лежить, шоб гарному
на морді буть, в основному це дівчата роблять. Як зу
зустрічаються, то христосуються і цілуються, побільше
з родньою. Як прийдуть з церкви, то часом покотом
лягають, бо це як підеш з вечора, то це до ранку. А хто
терпить, то каже: «Давайте будем снідать». А яка та
їда. А тоді вже сонечко вище, то вже застоллє більше.
Як сідають розговлятися, то вперед їдять яйце. Каж
Кажному по яйцю, а як мало, то обібрати да кажному по
половинці. Як розбивають яйце, то так держать і ка
кажуть: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос
воскрес!» А на третій раз б’є. А він каже: «Воістину
воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес!» Об стіл
яйце не мона бить. Але вже як ти свячене з’їв, то вже
там об шось розбий, тільки не об стіл. З паски відрі
там
відрізаємо окрайчик і кладем, шоб засох, а як ідем у ліс по
заємо
гриби, то беру з собою свячений хліб. Як зайшла у ліс,
то кинула тако через голову, шоб ніякої гадюки не бачить. А то як останеться, то розмочиш і корові віддаси
трошки, як корова розтелиться, шоб ніяка сатана до
неї не лізла. Бо колись же відьми були. Колись мій тато
казав: «Дивіться на Великдень сонце грає». Я не бачила, бо мені не було коли дивитися. Воно грає всякими
і синеньке, всякими кольорами переливається.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Городить можна, а у городі не мона
копать, бо ще Бог не поблагословив землю. А по городах копають. А у нас ще, хвалить Бога, не копають.
А там, то і буран познімав криши. А у нас ще і у церкву ходять, ще вірують у Бога. То нас мінає. А їй богу.
Благовіщеня і Вознесеніє такі великі празники, як і
Великдень. Яка погода на Благовіщеня, то така і на Великдень. Бджоли на Благовіщеня треба виносить. Бо
як раніше до Благовіщеня вилетять кілька там неділь
чи днів, то ше будуть сидіти після Благовіщеня. Буде
холодно.

Ф

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербіч, то кожуха тербіч. Колись
дядько йшов – старостою був, то кожуха вдів, а воно і
грязь, і сніг, упав та й кожуха замастив. Приходить наназад, то тітка каже: «Бери пальто вже». Тоже вербу гаргарно вбирають барвінком, квітками цими сухими, шо це
заре продаються. Гарно вбирають. Свічечку купляють,
прив’язують. Приходять і кажуть: «Верба б’є, не я б’ю.
За тиждень – Великдень. Недалечко – червоне яєчко».
Дітей там помаленьку цопають, чи хто там є в хаті. КоКолись як з церкви повиходимо, то хлопці хльопають по
спині. Хльопали, їй-бо, хльопали. Та ще й відбирали
верба в котрої дівчини краще вбрана. Вербу ставлять
у хаті за іконою, десь на покуті. Корову перший раз
вигонять вербою свяченою. Потім я її поставила десь
у хлів, де стоїть корова, за сволок застромила. Вербу
спалюю минулорічну. Або осьо мастіт, то накурують:
на тарілку наломлять, наломлять, ще й зілля свячене і
курать, шоб ізбавилося. Верба од грому.

ІМ
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ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть
Страсть вообще з свічками йдуть.
погасиТа ще й треба з церкви принести, шоб вона не погаси
долась. То беруть стікло з лампи чи з фонара і несуть до
дому, а тоді роблять на стелі тако хрестика димом. Або
на сволоку, або так. Це од зла, од зла якогось. Якшо
вийшов з церкви, а воно тако пурхнуло і загасило
свічку, то вже не маєш права запалювать. То ми старалися брать фінара або стікло, або робили такі трубочки з газети, то вона часом загориться. Заре беруть
пляшки пластикові, то дуже добре, а раньше то їх не
було. На Страсть свічою випалюють хрестика на стелі.
На одвірках не випалюють. В Чистий четвер треба до
схід сонця помитися в річці чи осьо в мене є канава
така. І кругом дома треба шоб було чисто, позамітувано, попідмащувано. Тіко вари їсти, всьо, готуй.
ВЕЛИКДЕНЬ Паски печуть в суботу, пиріжки печуть.
У п’ятницю ще можна пироги пасти, а паску, то тільки
в суботу. Хліб мона пекти в п’ятницю, але заре мало
хто його пече. Заре і паски мало хто пече. Ми то сього
року ще одну пекли, пиріжки пекли, то і паску спекли. А заре ж привозять у магазин яких хоч і менших,
і більших – яких хоч. Паска треба шоб була висока.

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ На Намський Великдень не
мона нічого робить, бо десь кістка виросте. Якась ґуля
десь буде: чи на руці, чи на нозі, чи на морді десь. Це
цих мерших Великдень. Я не помню, коли він.
ЮРІЯ На Юр’я повинно сіно буть і в дурня. Це дуже добрий хазяїн, як сіно є. Бо на Юр’я часом виженуть товар пасти, а часом не випустять. А вже як у кого нема
їсти, то мусить виганять. Це сьвато Юр’я, хто зветься Юра, то справляють. Колись я картоплю садила на
Юр’я. Колись ми як на роботі були, то на Юрія по житі
качалися. Взяли по чвертушечці і по житі покачалися.
А заре вже не ті жита. Колись на Юрія великі жита,
а так як заре , то немає тих житів таких. В одного дядька, в його жито таке в колоссях було. То як пішли баби
підкидать, да як кончили, то він як поставив могорич,
то те жито скачали. То качається по житі на Юр’я, то
він мусів на другий день косить на траву. Воно вже
було здорове. А баби вдвох поберуться і качаються.
Колись тато розказував, шо дядьки старі, діди ходили
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у поле обідати на Юр’я. На Юр’я як ворона сховається
в житі, то врожай буде.

ВОЗДВИЖЕННЯ Тоді у ліс не мона йти, бо у вужів сьвато. Вони тоді ховаються. Якшо пари немає, то можуть
не прийняти його до себе. У нас багацько не йдуть у
цей день у ліс, а як ідуть оце по чорниці, то бачать.
Тут у нас є вужі, даже у селі вже явились вужі. Не було
нікагда.
ПОКРОВА Це сьвато у Кірному. Там була церква гарна, висока. Як наші то розібрали, розбомбили. Нашо
було?! Тоді була в хаті, а це зробили. На Покрову
на третій день там дуже велике сьвато. Батюшки
з’їжджаються. У нас престольний празник на Параски. Батюшки з’їжджаються. Люди зносять їжу всяку,
хто шо може. Готують. Угощають, хто чужий. А свої,
то кругом свої. Колись такого не було. Там коло церк
церкви є хата, шоб христить дітей чи шо. То там батюш
батюшки зібралися, шоб пообідать, пєвчі приготовили. Бо
з чого його було готувать. Кажуть: «Покрівонько,
Покрівонько, покрий мені голівоньку». Якось так ка
кажуть, шоб вийшла вже замуж та дівка. Але як судьби
нема, то крий вже чим хоч, хоч травою. Люди дивлять
дивляться з якої сторони вітер, шоб взнати про погоду зими.
Покрова покриє землю снігом чи листом. Як снігом
покриє, то вже зима, а як листям – то ще буде тепло.

Ф

Е

ТРІЙЦЯ Це Зелені сьвата. Прикрашають хату клечанням, липою і татарою. Осику не беруть, бо це чортовське дерево. Кажуть, шо колись Ісус Христос ховався
на неї, а вона зара вітру є, і вітру немає, а листя ворушиться. А як Ісус Христос сховався, то жиди найшли.
А Бог сказав, шоб ти траслася ніч і день і не переставала. А він сховався на сосну Ісус Христос, то його не
найшли. То сказав Бог: «Шоб ти була літо й зиму зелена». То вона й літо і зиму зелена, не обпадають гілочки. А ця осика пагана. Як оце шось таке, то забивають
колки осики під порогом у корови. Не знаю для чого.
Як оце жінка б’є чоловіка, то друга жінка підносить
під поріг колка осикового. Осика пагана. Поганюче
дерево. Субота перед Зеленими святами називається
клечальна. Трійцю святкують три дні. Це дуже велике
сьвато. Це вже хіба в кого сіно скошене, то співдня на
третій день гребуть. Вже й батюшка часом каже: «Це
сіно, як мрець. Мерця треба схоронить, бо розложаться і сіно треба згребти, бо гниє». Клечання знимають,
спалюють, але оце цього року я почула, шо як картоплю закопують, то кидають його в яму, шоб миші не
їли. Я оце сього року побачу. Я як закопую в яму, то
шось таке запалю, шоб димом смерділо, шоб ця миша
не лізла. Я не вибираю дня. Коли мені припаде, коли
сонечко, то тоді я і закопую. На Трійцю святять зілля у
церкві. Кидають по церкві так зрідка, десь біля Божої
Матері бадилинку їдну поставлять.

УСІКНОВЕННЯ Тоді капусти не мона їсти. Мона їсти
капусту, тіки звечора накришить. Чи там часник, чи
цибуля – головочка. Порізать зразу треба. Шо у головках, то не можна їсти. Мак у головках. То це наперед
роблять.
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УПАЛА) Пап
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА)
Папоопароть цвіте. Колись казали, шо їден хтів вирвать ту па
пороть, то воно якесь зле до його. Десь туди під річку
ходив. Це ж треба терпеливому буть. Воно ж кидаєтькидається. Воно як стало йому вдаваться всяке, то він злякавзлякався, втік. Вона ж цвіте. Це ж того цвітка треба.

очинають після Петра, але як
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починають
поспіває раньше, то і до Петра починають. Таке було,
шо і на Петра виїжджала наша ланка, у нас така брагабрагада була, у мене гарний голос був, то ми виїжджали на
поле, то там відмічали це діло, і йшли комбайни в ход.
Петро – це літній празник. Але кажуть: «По Петрі і по
теплі». Грійтесь до Петра.
ІЛЛІ Прийде
де Ілля – наробить гнилля. Дощі вже тоді
більше йдуть, чуть дріпнув та й знов перестав. Після
Ілля не мона купаться, бо кажуть, шо гілля виросте в
сраці. Дітей не пускали.
МАКОВІЙ На Макове святять.
СПАСА На Спаса яблука святять, зерна пучечки такі
невеличкі, у кого є мед, то у слоїчок беруть, виноград
беруть. Не мона їсти яблук тим, у кого діти вмірали.
Бо на тому світі всі дітки будуть їсти, а твойому не
дадуть. Скажуть: «Твоя мати як свиня їла». Прийшов
Спас – бери рукавиці про запас.
ПЕРША ПРЕЧИСТА Картоплю починають копать після
Першої Пречистої. Але зараз ці трактори, то одгортають. Усі збіглись і зібрали. А колись копаницями ж
копали, а як хто то цими лопатами чи заступом. У Кірному то всі заступами копають, а тут все село то копаницями. А я як приїхала звідти, то заступом. Вони з
мене сміялись, то я навчилась цим.

МИХАЙЛА
М
ИХАЙЛА Міха
Міхайло
йло приїжджає на білому коні. Вже
дол
жен сніг упасти.
упасти.
должен

РАДОМИШЛЬСЬКИЙ
Р
АДОМИШЛЬСЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
с. Велика Рача
Записав О. Васянович 10 липня 2008 р.
у с. Велика Рача Радомишльського р-ну
Житомирської обл.
від Зайченко Марії Василівни, 1926 р. н.
та Бойченко Ганни Йосипівни, 1921 р. н.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Як прийшов Микола, то забив
кола. Уже щитай, шо це вже буде зима.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили перед Роздвом,
перед Новим годом і перед Водохрещем. Ми, наприклад, варили із пшениці. Заправляли у піст медом.
Ми цілий вік, моя сім’я держали поли. У нас всігда
був мед. Ми жили у селі, у нас було двоє дітей, батько
був сліпий. І дід був, його батько, і баба. Усі ми разом
жили. Мороза на кутю гукає хто хоче: «Мороз, Мороз,
іди куті їсти». Так батько казав. І ти можеш гукать. Сідають вечерять і кутю кладуть на столі. Беруть ложку
куті і гукають Мороза.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Як у празнишні дні, ці
Різдвяні, на Голодну кутю буде зирно, до це на урожай.
Голодна кутя перед Водохрещем. Перед Родвом Перша
кутя називається, а перед Новим годом – Багата кутя.
ВОДОХРЕЩА Як минули Водохрещі, до вже циган кожуха продає, до вже буде тепло. Трещи, не трещи, вже
минули Водохрещи. Уже немає тих Морозов. Як річка
замерзла, до посля Водохрещ вона стає трухлою.
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СТРІТЕННЯ Зима з літом стрічається, а сестра брата
питається. Як на Стреченнє півень води коло порога
нап’ється, до на Великдень вил напасеться. Буває, шо
і зраня одлига така, а нє зраня – мороз, а тоді одлига
і нап’ється до вечора води. Як буде тепленько да водичка, то літо перемогло. А буває приморозок і цілий
день нема тієї водички. Шоб півень напився. На Стреченнє святять свічку у церкві. Називається «стріченна». Треба держать цю свічку і як іде яка така хмара,
гримить крепко так, то треба виходить і цю свічкою,
або світить її у хаті, або виходить надвір. Вона громішна, шо вроді успокоює. Її убирають васильками, мнятою. Льон беруть ворожки – як котора баба знає спалить ружу з людини. Льоном убирать тиє, хто знає, шо
з ним робить, а як я не знаю, шо з ним робить, то нашо
я його буду брать. У нас для себе був виск, але ми продавали. У нас свекруха, вона була багатого батька дочка, до вона пчолами займалася і свого сина навчила.
ОБРЕТІННЯ На Обертеніє пташки обертаються додому
летіти.

дили своє жито, молились Богу, ікону брали у руки. Це
було при моїй пам’яті. Мій дід ходив. На Юрія збиралися, справляли Юрия. Це ж був Юрий Побідоносець.
Молодьож гуляла. На Юрия колись був такий обичай:
ідуть з церкви, несуть процесію, батюшка іде і люди
йдуть з хлібом, обходять своє поле, батюшка посвячує, а тоді там обідали. По житі качалися. Воно не боїться, воно поодходить.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки.
ТРІЙЦЯ На Тройцю хату украшають. Треба, шоб і липа
була і опуцьки (татарник так називається), полинь
треба шоб був. Опуцьки, липа да полинь, а русалка
мене як встріне, да й покинь. Я оце ходила з хлопчиком аж на річку да у сусідки взяла опуцьки і убрала
хату, а липу брала коло медпункту. Її за ікони ставляві
ють, у викна ставляють. Опуцьки да полинь, липу вішають у воротах, у дверах, на землю кладуть, хто под
столом, хто – на столі. Називається «Зелені свята».
НИЙ ТИЖДЕ
НЬ Троїцький тиждень. Але заРУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ
АЛЬН
АЛЬ
ТИЖДЕН
раз тих русалок немає, то колись були. Заре молодьож,
а колись як стари були, то вони багато всякого знали,
всячини. А заре, хто його знає. Русалки живуть там,
де їх поселили: може, по лісі, може, де по болотах. Ру
Русалки всякиє, як і люде, так і це. Русалками стає тей,
хто на Тройцю вмирає і на Троєшному тижні. ТроєшТроєш
ний тиждень начинається з п’ятниці перед Трійцею.
тижУ п’ятницю уже русалки заходять. І так цілий тиж
придень аж до понеділка. То уже Розирги. Вже там при
бираються і ходять по селу. Їсти русалкам ставляли і
зараз ставляють як хто не забуде або знає. Я і у цьому
році ставила те, шо остається, шо не з’їли. Рушничок
Троїцьвішають, шоб вони умивалися. Оце тиждень Троїць
кий, а у понеділок Розигри, вже русалки йдуть собі
кий,
по своїх мєстах. Проводять їх: позбираємо оте зелене
по
зілля, позгортаєм те у хлів. Я люблю опуцьки і полин,
як умреш, то у подушку покласти, шоб тако пахло.
Розигри – це у другий понеділок писля Тройці. Оце
вже ці русалки збираються і йдуть. Це уже брикси.
Справляють, виправляють їх. Целий тиждень зелень
стоїть. Уже ці зілля збирають і брикси справляють.
Я прийшла да та, да та і справляють.
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ЯВДОХИ На Явдохи як буде сонце, то буде врожай на
мак, а як буде хмарна чи дощова Явдоха, то не буде
врожаю на мак, буде червивий чи шось таке. Явдохи –
це перший день весни.

Ф

оз на Сорок святих, то ще буде
СОРОК СВЯТИХ Як мороз
двадцять морозов, а двадцять одпаде. Вони як одхоодходять, до так протяжно, шо ще і на Петра є, буває, шо і
картопля померзне.

етить пчола до Благовіщення,
БЛАГОВІЩЕННЯ Як вилетить
то стильки буде сидіть після Благовіщення. Але воно
так не буває. До Благовіщення у землі не робили. Боже
упасі! Я і тепер не роблю. Люди вже роблять тепер: і
оруть, і копають, а я, ви знаєте, шо не роблю. До БлагоБлаговіщення не можна городить, не можна закопать стовстовпи, бо ж як ти будеш городить. Це ж не мона землі тритривожить, а чого, я не знаю. Мій дід городив до БлаговіБлаговіщення цього плота, а в якому году, я забулася. Ходить
до нас одна баба, але її уже тут нема. А вин городив,
але вин з осені закопав стовпи. «Чого ти городиш? Ти
бачиш, шо місяць дощу немає?» А вин каже: «А шо ж
мені робить? Ждать? А тоді навесні і на роботу треба,
і дома треба шось робить». А вона каже: «А ти знаєш,
шо до Благовіщення не можна землю трогать?» А він
такий був. Він не вірив у Бога, він ніколи даже не пере
перехристився, а так прожив сємдисят сім год та й помер.
А він каже: «А ви бачите, шо у мене стовпи стоять ще
з осені». До він думав городить, да з осені позакопав
стовпи, шоб не копать землю. Було таке, шо городили
люди. Отак одне одному скаже і все. А при совєцькій
власті, шо, хіба ми дивилися на празники.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов Вербич – кожуха тербич.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть із огнями додому ідуть.
Циє свічки тоже од грому. Стрічальну і страсну свічки глядять, бо вони громішни. На Страсть колись як
прийдеш додому, а зараз уже ні, до на покуті, там де
Боги, свічкою должен зробить хрестика на стóлі.
ЮРІЯ Юрий один у году – 6 мая. Я його добре знаю, бо
на Юрия сіяли гурочки, ще й казали: «Юр’ю, Юр’ю,
уроди гурочки, бо я без сорочки». Сорочку не одівали і йшли до сход сонця. Звечора пороблять радочки,
а тоді вже сіють гурочки. На Юрия у поле йшли. Обхо-

СУХИЙ ЧЕТВЕР Припадає на Троїцьким тижні. Оце
пересушують одежу, як погода. Вин називається «Сухим», але може і дощ іти. Виносять одежу, кожухи,
шоб миль не нападала.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) У нас
ще каждий год справляють – молодьож – старики не
знаю чи справляють Івана Купала. Ці, шо магазини
у нас держать, до кажуть, шо не пощастило цей год
через те, шо дощ пошов. У нас справляли не сьомого
числа, а в суботу, бо малі діти ходили. Там же і ставок.
Колись при совєцькій власці такого не було.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива більшинство починали до Петра. Оце було сухо, а тепер пошли дощі, воно ожило і
стоїть зеленіше. Познійше буде. Як закінчать жнива, то
оставляли на полі жмутик колосків – «діда» робили. Це
і зараз роблять. Оставляється жменька жита чи пшениці, складається, туди і квіточку до його прив’язують,
лєнточкою прив’язують. А там сіють, як хочуть узнать
який урожай буде. У нас Мар’я Назарцова оце посіє: це
ранній посів, оце середній посів, а це буде пізній. Каже
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Як уже такі вєрующі, то кажуть: «Оце вже нема у мого
дитяти яблука, його яблуко свиня з’їла. А свиня з’їла –
це я. Не воздєржалася да і з’їла». Моя свекруха ніколи
його не їла. Груші їла, а яблука – Боже упасі. Спас – і
їла яблука. Прийшов Спас – бери рукавиці про запас.
МАКОВІЯ На Маковея святиться вода.
ПОКРОВА Колись мій дід – мого батька батько – казав:
«О, вже од Івана в’їтер, з Межирічки вітер – значить,
буде холодно». Це так на Покрову взнавав. Покрова
покриє або листом, або снігом. Так і буває: другий раз
лист опаде, а другий раз і сніг випаде. Як лист опаде,
то ще буде тепло, а я к сніг – то вже жди заморозки. Як
у старому місяці Покрова, то буде крепка зима, а як на
молодику, то така буде, шо то упаде, то розтане, то замерзне, то розтане. На молодику буде гнила зима. На
Покрову як з холодного краю вітер, то буде холодна
зима, а як з теплого, то тепла.

с. Вишевичі
Вишевичі
Записав О. Васянович 5 червня 2004 р.
у с. Вишевичі Радомишльського
Радомишльськ
адомишльського
ого р-ну Житомирської обл.
від Сташенко Ольги Максимівни, 1923 р. н.,
Проценко Надії
Надії Антонівни, 1928 р. н.
та Гарасюти Н
адії Пав
Надії
Павлівни, 1934 р. н.
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уже: «Треба цей год сіять раньше, шоб урожай був».
А інший раз каже, шо можна сіять і посля Покрови. Не
то шо посіять до Богослова. Кажуть: «Хто не посіяв до
Богослова, тей не варт доброго слова». А то можна сіять
і послі Покрови, бо ще тепло буде і воно дожене ще те,
шо посереднє посіяне. Сіють зерно з колосочків «діда».
Як ідуть зажинать, то перший зажин беруть у хату, а з
останнього «діда» роблять. Зажин стоїть у хаті, поки не
розійдеться. З його роблять віночка на Спаса до церкви
піти, а тоді як сіють восені, то цього віночка потерти да
посіять разом з тим хлібом. […] Були такі люди, шо послі Петра начинали. Самі ж жали, серпами, а були такі,
шо... Тепер молотарка ходить по людях. Вона і вижне,
і помолотить разом. На полі оставляли «дідугана». Дожинаєш жито і обов’язково оставиш, ще й закрутиш
і якось чи лєнточкою, чи шнурочком обв’яжеш. І я
робила. Воно і не знаєш і для чого, але бачила, шо мої
батьки робили, і я це робила. Снопи складали у півкопи – 30 снопив, клали і по 15 снопив – п’ятнадцятки. Як
вологе жито, то і стоячі снопи ставили стойма, солому
розкладали рівненько, а тоді викидали на повкопу, шоб
дощ не мочив, шоб снопи не попадали під дощ. Зозуля
уже давно не кує. Чогось же вона не кує. Якись же у неї
порадок є. Вона кує до Петра, а цей год раньше перестала, соловей перестав щебетать. Петре й Іване – половина літечка немає. Ми ждемо уже Петрівки, а тоді
Спасовка, а далі вже ж буде осень. Вже осінні місяці.
На Петра пекли пироги з маком, з сиром. Це ж Петро –
годовий празник. Поздоровляють усих Петрів, імениніменинників. Колись пастухів поздоровляли. Це вже повліта
попас, уже несуть йому дяковщину, якогось гостинця,
хліб, гроші, це вже за повліта платять. А заре кожен сам
пасе, то пастухам не платять.

Ф

АНДРІЯ
АН
ДРІЯ Ка
Казали:
зали: «Суджений-розлучений, іди до мене
вечерать». Це вже дєвчина виходить да гукає. Де вже
собака гавкне, до вона слухає, у ту сторону піде замуж.
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ПАЛИКОПА Паликопа
ликопа у жнива. Це те шо Пантелєймон.
Треба берегтися, бо Громови дні. Ілля і Паликопи – грогромови дні, а Гавриїл – ні. Колись у нас у селі таке було.
Кажуть: «Сьогодні Паликопа». А сусід збирається – так
йому треба проорать на зяб да каже: «Поїду да проору.
Мені треба виорать на зяб». – «Дак сьогодні ж празпразник – Паликопа. Шо ж це ти поїдеш?» – «Да скіко там
у мене його. Я проору, бо нема коли одкладать». Поїхав
вин. Така сонячна погода. Поїхав цей дід. Ось тобі чи
убивин там проорав, десь хмара взялася. Блись, грак – уби
ло діду вола. Приїжджає: «Бач, казала ж мені – не їдь, бо
сьогодні празник, а я ж не послухав. Да шо ж я зробив:
зав’їз воли да покойніка привіз». Убили вола. Значить,
не мона робить. Треба воздєржуваться. У цей день не
поросте і не посохне. Бо береженого і Бог береже.
ІЛЛІ Ілля – наробить гнилля. Оце ж жнива, а люде не поубирали, не покосили, не пов’язали. Оце дощ і дощ. Не
мона убрать зерна да й гниє та солома і росте зерно. Після Іллі нельзя купаться, бо вже подходить осінне врем’я
і вже холодна вода. Кажуть: «Ілля насцяв у воду».
СПАСА Перед Спасом своїм близьким роздавали мед –
по стакану чи хто там скільки заслужив. А, це хароша
людина – їй дали більше, друга там така. Але по стакану меду треба було дать. На Спаса святили яблука і
мед. До це треба було дать людям мед. А у мене свекруха була дуже скупа. Вона не хотіла нікому нічого давать. Вона гребла, шоб тільки собі. Старі люди кажуть,
шо як діти умерли у мене, або мати умерла, до мені
треба воздєржуваться, не їсти яблук до Спаса. Бо як
я буду їсти, до ці мої мертві не дождуться це яблуко.

МИКОЛИ
М
ИКОЛИ
ИК
ОЛИ ЗИМОВОГО
ЗИМ
ИМОВОГО
ОВОГО Микола, як зимою, то заб’є кола.
Зима зачнетца, холода будуть.

РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ С
ВЯТВЕ
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
На покуті сєно кладуть, робтаке кубелечко, туди ставляють горнятко, і узвар,
лять таке
Ба
і хлєбінку і гукають уже. Варили три кутє: Першу, Багату,
гату, Голодну. Як зварать кутю, то дєти одєвають рука
рукавици і несуть кутю. Меншенькі діти загонить пид стіл,
шоб вони кудкудакали. Старший несе кутю: «Кутю,
кутю, на покутю, а озвар – на базар». Всє хочуть нести
цого горщика. Як сєдають вечерать і кутю насипають,
батько гукає: «Мороз, Мороз, іди куті єсти». Як на
Роздво, на Першу кутю зорі на небі, до то будуть грібі,
грібове лєто. А на Другу кутю – це другі, а на Третю –
треті.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ставили воду на Розвяни день, як
замерзне вода, значить буде багатеє лєто, а як така
водичка, то буде теє. Ставили на подоконнику. Мати
ставила у веранді у чашечку.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Як на Багати вечор іний – буде
врожай на хлєб. Мороза гукали на всє три кутє, особенно, на Багату: «Мороз, Мороз, іди кутю єсти».
ВОДОХРЕЩА Трещі, не трещі, вже минули Водохрещі.
Циган кожуха продає.
СТРІТЕННЯ Стречаннє. Стречаєтца зима з лєтом. Як на
Стречаннє півень води нап’єтця, то до Юр’я вол напасетця. Весня рання, тепла буде.
ЯВДОХИ На Явдохі або буде снєгу у волокі, або води
по бокі.
СОРОК СВЯТИХ Як на Сорок святих мороз, то це ще сорок морозов буде. Треба зварить сорок вареников да
чвертку купить да єсти вареники. На Трох святих со-
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рока кладе три різочки, а на Сорок святих кладе сорок
різочок у настояще кубло.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Бусель должен прилетіть на Теплого Олексія.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення стовпчіка не закопали, кажуть, пока Бог поблагословить землю. Тодє
копай, роби і все. Як вілетять зарані бчоли до Благовйєшчення за скільки, то буде ще стільки холодно.
Ось всей май холодно, а бчоли вилетіли рано. Яка
погода на Благовіщення, така й на Паску. Не всігда
справджується.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Седить циган под клунею да вістромів пальца. Каже: «Ого, як холодно. Як тей мужік у
кожусі на печі седить».
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску сонце вобше меняєтца. На схид
сонца воно очищаєтся, так як змиваєтця. Так і на
Тройцу, і на Рожество, але трохи менше. На Міколу на
Весняного сонце умиваєтця. Віходять стариє люде і як
є дєтки, дєвчатка, чі шо, то наливають у тазик води
і перехристять ту воду, і як сонечко сходить, то шоб
повмивались, шоб були гарниє. Шоб усе ізмивалося.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Рабина
ніч – гроза велика. Папороть цвіте у цю ніч. Вона найбільш буває на Купайла.
ПЕТРА І ПАВЛА Починали жнива до Петра. До Юрія
тре, шоб було жіто в колосі, а до Петра – в шапці.
ПАЛИКОПА Нечого не роблять, шоб не було пужара.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Доще начинаютца. Купатця
не розрешали дєтям.
СПАСА Пришов Спас – бери рукавици [про] запас. Начинає холодать.
ПОКРОВА На Покрову встають рано, дають худобі єсти. Хазяїн вітягує трі ведра води: одне для себе,
єдне розлить для Господа-Бога, а єдне – худобі. Тодє,
як пріносить воду у ведрє худобі і погладжує по спіні.
Як корова вігінаєтца і наче роса на єй, значіть посля
ізжімаПокрови буде ще трі недєлі тепло, а як корова ізжіма
єтца, на трєтій день буде холодно. Покрова покриє як
не листом, то снєгом.

с. З
Заньки
аньки
Записав О. Васянович 18 червня 2004 р.
у с. Заньки Р
Радомишльського
адомишльського
адомишльськ
ого р-ну Житомирської обл.
від Барвінської Олександри Вікторівни, 1928 р. н.,
Рибаченка
Р
ибаченка Олександра Федоровича, 1927 р. н.
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ЮРІЯ На Юр’я треба, шоб було сєно і в дурня, а на Миколу подавай і віла поховай. По житі на Юрія качалися.
Вірубали гуллю великую, повісили на конце бутилочку
горілки йє убрали. Тодє вже садили, хто такий здороздоровий да вдержитца на той голлє. Тягнуть од хати до хати,
тодє вже випивають да гуляють. Яйця жарили, варили,
красили, шо у кого є. По житі качалися найбільше для
врожаю, шоб дужиє були. На Юр’я, як поєдять, до шо
осталось, до треба худобі давать; до тодє круглий год
буде худоба жирна. Сонце вгору, а сапожніки донизу.
Вже буде теплєй, вже чоботи не треба.

ВАРВАРИ
ВАРВАРИ Са
Сави,
ви, Варвари ночі ворвали, дня приточили.
ви,

Ф

Микола іде з апостолами. А тодє
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Микола
знали усє: коли я умру. Аж один дядько городить солосоломою, тако соломинки причетлює. А Микола заінтєресозаінтєресовався спитать цього дядька: «Дьдьку, шо це Ві робіте?»
А вин каже: «Городжу». «А з чого ж це воно». «А це так,
шоб до завтрого достояло, я ж взавтра вмру». От вони
вже ввечері посходились на вечеру. І Господь пітає всєх,
усєх Апостолов: «Як, шо бачіли». Ну Мікола розказує:
«Я йшов і бачів, шо дядько городить соломою. А я його
спітав. А він каже, шо я взавтра вмру». Господь встав
да подумав і каже: «Святи Міколо, треба зробіть так,
шоб людина не знала, коли вона вмре. Остатки лучче
остакидать, чим не мать». Лучче, як я умру, да нехай оста
єтца, чим я буду жити да нечого не мать. До Миколи не
сєй гречки і не стрижи овечки.

ІМ
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СУХИЙ ЧЕТВЕР Сухий четвер на Трієцькому тижні. Не
мона нечого робить, бо будто-би спалить грім. Це моя
мати розказувала, шо колись люде не гледєлися цього Сухого четверга і сапали, і були по городах, по полях. Там у нас коло рєчки є такий хуторок, так горєла
вся ота вулица. Повсела пошті згорело, не мона нечого зробить. Всє люде в полях. Начало гореть, а суша
була. Казали, шо грех робить у цей Сухий четвер. Вон
і раньше був, але робили, а потом перестали. У Сухий
четвер, вобше, кажуть: «Сьогодні не шій, не рубай, бо
сьогодні Сухі четвер». Як корова тєльна, то вродитца
калєкою. Уродився хлопчік, такій гарний хлопчік, – це
мати розказувала. І всє ізшітиє пальчікі, тако зрощениє. Одна ручка така, як положено.

СПИРИДОНА
Розрезую надвоє цибуС
ПИРИДО
ПИРИД
ОНА СОНЦЕВОРОТА
СОН
линку. Ці мисочки поднимать, і покласти в тарелочку
хвархворову. Начинать із сичень, лютий, березень і до
грудня. 12 штук покласти і у кожну цибулинку, мисоч
мисочку цю, на кінчик ножа солі покласти. Котора вперед
пустить
сепустить і саме більш буде, до тоді буде мокри чи се
редні місяць такий буде. Це робили 25 грудня увечері.
З 26 грудня до Рожества каждий день рано тра встать.
Знать, яка тємпература і записать. Значить, 26 число
оприділлє погоду місяця сичня. 27 число – лютий, 28
пошло і так усі 12 місяців, а на 7 сичня, на Рожество,
оприділяли грудень. Яка до обіда погода, яка після
обіда, хмарно чи дощ, сніг чи що. Якшо нормальна погода, то не буде снігу у сичні. А якшо якась мрачка є,
то пройдуть доще. У червні аж у третьой декаді пойде
дощ. А липень вообще буде дощовий. Єслі тщатєльно
день прослідить і це все записать, то фактично сходиться.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ На зорі дивлятця
на Першу кутю чи на Другу. Як на Першу нема, то не
буде грибів, як на Другу нема, то тоже не буде грибів.
Мороза гукали на Першу кутю: «Морозе, Морозе, а йди
до нас у гості». Каже той, хто ставить єжу на стол.
ВОДОХРЕЩА Трещи не трещи, вже минули Водохрещи.
Циган кожуха вже продає. Кажуть, що буде вже тепло.
СТРІТЕННЯ На Стріченнє зима з літом зустрічається.
Якшо на Стріченнє пйєвень води нап’єтця із стріхи як
капає, до до Юрія вил напасетця. А як немає водички
теє, до ще буде холодно.
ЯВДОХИ Явдоки – упаде ще снєг по волоки.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то це ще
буде мороз, сорок днів буде мороз.
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ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Бусел прилетів до Теплого Олекси,
то буде лєто тепле.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола забив кола, вже буде
холодно.

БЛАГОВІЩЕННЯ Як бджола вилетить до Благов’єщення, до стильки одседить після Благовйєшчення. Дьвє
недєлі до Благовйошчення буде, вона вилетєла, до
дьвє недєлі посля Благов’єшчення ще одседить. Яка
погода на Благов’єщення, то така й на Паску. Але це
неправда. На Благов’єшченнє нечого і резать не мона.
Бо це ще бильши празник, як Великдень. Єсть такиє
люде стариє, шо й не варать на Великдень, не режуть
даже хлєба. Вони врежуть собє раньше, увечери.

ГАННИ ЗАЧАТТЯ Від Ганнив треба дванадцять днив
личить і пресдказувать погоду. Який сьогодні день,
який другий, це так буде усі дванадцять місяців. То
треба писать. Мона було знать, але неділі не щитать,
а тільки будні.

МАСЛЯНА Єде Масляна у гості перед постом. Снєг іде,
до кажуть, шо це ще Масляна єде у гості. А ще буде
єхать з гостей, до ще буде снєг іти.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть із свічкою кругом хати
обойти, обійти все хазяйство, а тодє у хату йти. Це,
шоб не загоралось.

ОХРЕЩА Трещи,
Трещи, не трещи, минули Водохрещи.
ВОДОХРЕЩА
ТРІТЕ
СТРІТЕННЯ
ТРІТЕНН
ННЯ
НН
Я На Стрічання
Стрічання Зіма з Літом встрічається. Як
напасеть
на Стрічання капає з стріхи, то на Юр’я віл напасеться, а як мороз, то до Юр’я паші не буде.

Е

ЮРІЯ На Юрья росу збирають у тарелку, як велика травичка. Процідить росу і поставить у бутилочку очі
закапувать. По росі тре корови попасти, шоб молоко
набиралось. По житі качалися. Кажуть: «О, таке жито
велике, шо й ворона заховається». Про врожай не
казали.

РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ Як зори на Першу кутю є, то це казали, шо на
гриби, на Микільні буде врожай. А як уже на Другу,
на цю Багату кутю, то це будуть між цими. А як будуть на Трету кутю циї зори, то будуть осінни гриби. А цей год от і не було. Чуть на послєдній проявилися де-не-де. На Першу кутю. Хазяїн виходить
і каже: «Полипори, ідіть до нас вечерать!» Винести
куті да кинуть їм отак три рази з ложки. Полипори – це мертвії, а мороза не гукали. Мороза на кутю
гукали, і смєттє висипали, шоб гриби родили. Перед
Новим годом, на кутю посипають дерева, шоб рясно
родили.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО З Миколи зима, з Миколи й лєто.
До Миколи як сухі болота, то після Миколи будуть повповні. До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки.

СОРОК СВЯТИХ Як мороз
мороз
оз на Сорок святих, то буде ще
СОРОК
сороз морозов весною. На Сорок святих треба ліпить
сорок вареників.

Ф

СУХИЙ ЧЕТВЕР Сухий
хий четвер перед Трійцею. Одежу
пересушують. Не сапають, бо висохне все.

ЯВД
ВДОХИ
ОХИ На Явдоки
Явдоки нападає снігу по волоки.
ЯВДОХИ

ІМ

ТРІЙЦЯ На Трійцю святять зіллє: татарник, тою, маре
марену, одкасник. У веранді десь треба з’язать його, за обобраз покласти. Якби не откасник, не марена да не тоя,
була б дєвка моя. Це ходив один хлопец да до дєвчіни.
А він не таки як тре. Полюбив дівчину, а вона нечого
не може зробить. Пошла вона до ворожки, а ворожворожка їй і каже: «Ти на Трійцю возьми таке й таке зілля
і зав’яжи його у голову. Він буде ходить кругом хати,
а в хату не зайде». Вона так і зробила. Він ходить, хоходить, а на подвір’я його наче ноги не пускають. Да й
каже: «Якби не откасник, не марена да не тоя, до була
б дєвка моя».
ПЕТРА І ПАВЛА Як пожнуть
каожнуть до Петра жнива, то ка
жуть: «Петро у шапці». Це як снопи в’язали, до клали,
шапку таку робили. Петро – половина літа.
ІЛЛІ До Іллі треба часник убрать, бо погниє. Ілля наробить гнилля.
СПАСА Спас – бери рукавиці про запас. На Спаса не
можна груш єсти, бо будуть гулі.
ПОКРОВА На Покрову покриє або листом або снігом
землю. Через те називається Покрова.

с. Мар’янівка
Записав О. Васянович 18 червня 2004 р.
у с. Мар’янівка Радомишльського р-ну
Житомирської обл.
від Коржун Оксани Максимівни, 1921 р. н.,
Карпюк Павліни Дмитрівни, 1923 р. н.
та Кучеренко Галини Антонівни, 1930 р. н.
ВАРВАРИ Варвари ночі ворвали, дня приточили.

БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ННЯ
Я До Благовіщення не копали, не мона
БЛАГОВІЩЕННЯ
і городить, і копать не мона, шо це дощів не буде. Яка
погода на Благовіщення, то така буде й на Великдень,
але це неправда.
але
ЧИС
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР Хрестика на Страсть випалювали на
ЧИСТИЙ
сволоках, шоб не було злого духу в хаті.
ЮРІЯ На Юрія по житі качалися і хлопці, і дівчата.
Обов’язково. На Юр’я треба, шоб ворона заховалася
у житі, до то добрий буде врожай.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Як морози на весні довго, то казали: «До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки, бо
поморозить усе».
ПЕТРА І ПАВЛА Другий раз починаються жнива до
Петра, а другий раз після Петра. Петро – половина
літа. Зозуля як за дві неділі до Петра вже не кує, то
буде осінь холодна і зима рання, а буває, шо ще дві неділі після Петра кує, то ще буде тепла.

ІЛЛІ Після Іллі купатця нельзя, бо Ілля у воду насцяв –
так лякали дітей, шоб не йшли у річку, шоб не купалися, бо вода тоді вже холодна стає. Заболіть мона. Не
Переплавну треба річку перепливти. Ілля наробить
гнилля, то вже дощі йдуть.
СПАСА Минає Спас – бери рукавиці про запас.
ПОКРОВА До Покрови треба все убрать в городі. Покрова покриє чі листом, чі снігом. Як листом – то буде
тепло, а як снігом – то буде холодно. Як на Покрові
вітер із теплого краю, то буде тепла зима, а як з холодного, то буде холодна. На Явдохи тоже прикмечають
по вітру так само.
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с. Троща
Записали О. Васянович, К. Ковтун 23–24 червня 2009 р.
у с. Троща Чуднівського р-ну Житомирської обл.
від Захарчук Хими Кирилівни, 1919 р. н.
та Шиманської Людвиги Станиславівни, 1929 р. н.
КАТЕРИНИ Кашу пшоняну з маком варили, колотушу
чорну з грушів та з яблок, вареники з сливкáми, з капустою, з картошкою. То це таку Катерину робили колись. Тоже знаю, намелемо в жорнах, випросимо іншим
разом у тата чи в мами, а то не хотять давати, то ше трохи і вкрадем і зносимо. Наймали хату у вдови, бо де є
батько й мати, то ми туди не йдемо, а до вдови, їжею їй
заплатимо, або роботою, день робимо, удвох чи втрьох,
яку роботу не загадає, та й так. І хлопці приходять.

звідки, то закликають до хати, ставим пляшку. Ходили в нас. З Києва були. Ось Нінкин Ваня у Житомирі. Йому двадцять три роки. То він пішов колядувати
до їдного, то гочередь стоїть за ним, шоб ше до мене
йшов, шоб ше до мене йшов. То він каже: «Я не вмію.
Я їдну коляду колядую «Стала слава». То я научила
його «Христос воскрес». То він цю як заколядував,
то вже чоловіки старі стоять, шоб він до них пішов.
У нас сусіди Кремінські. Вона прийде: «Химо, ходімо
колядувати». Я кажу: «Поколядуйте перш у мене». Тут
колядують, а тут табуном уже стоять: те собі хоче, а те
собі хоче. А вони приїхали тако на пару день. Діти ходять колядувать. Такий закон, шоб хлопці йшли попереду, а дівчата – посля. Вже гуртуються так: хлопець
і дівчина. Діти колядують аби скоріще. За колядку дітям дають гроші, цукерки дають. Коли копійки давали
копійки мізерні і цукерки самі дешевші. Заре хочеться, шоб ще лучші були. Співали:
А Марія Дєва задала вопрос:
– Ой, чого ти плачеш, маленький Христос.
Ой плачу я плачу, плачу я о том,
Шо Адам і Єва взяти в плєн врагом.
МАЛАНКИ
М
А ЛА
ЛАН
НКИ На Новий рік, на Багатий вечір, то треба
хату замести. Це колись, як дівчатьми ми були, замели
пташхату, винесли сміття і ждати аж поки побачиш пташ
чеку, куди пташка летить, туди замуж підеш. Топіро че
рез хату кидали чобіт, куди цей дзьобок стоїть, у той
бік і підеш замуж. Так, ми всі тоді таке робили. Ще
гадали, під голови клали такий узлик, у якому рушни
рушничок і має приснитися той, з ким станеш на рушник, це
під Новий рік.

Ф
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АНДРІЯ Гандрея. Спечуть калату таку, почеплять, тоді
на коцюбі під’їжджаєш, та й вже цю калату тра’ кусати, а тут седять з квачем, такі зроблєни, сажа наколочена, як не вкусить, то як мазне туто сажів, насміємося, було. Веселість була добра якась, їсти не було шо,
а веселість була, було, в клуб ідем босяком, танцюєм
босі, де там було те взутись. Топіро, шо, робили Гандрея, сьвато це Гандрея. Напікаємо ціх пампушок, це
всі дівчата, ставимо стільчика, дев’ять цих пампушепампушечок чи десять спечем і це собаку пускаєм у хату, котру
першу візьме пампушку, та перша дівка (чия назначеназначена пампушка) вийде замуж.

олая дають дітям госгосМИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколая
тинці. Покладу да кажу: «Біжи-но, Микола гостинця
приніс». Колись не було такого. Я пам’ятаю, як дід з
бабою прийде да жменю цукерків висипле, а цукерки
такі, шо рак намальований.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
Ку тю і колись варили, і заре
варять. Кутю варять з пшениці і колись і заре так.
Товкли ступами.
тупами. Заправляємо маком і цукром. Я кажу:
«Мак не дають сіяти, а нашо в продажі є?» Вечір перед
нікуРіздвом називається «Вілія». У цей вечір ніхто ніку
ди не повинен ходити, треба дома буть. Вечері нікому
не носять. Такий закон. Кажуть, шо треба готовить
Відванадцять страв: вареники, кутя, рибу печуть, на Ві
Вілію завсігда риба повинна бути. Дві Вілії: є Водяна Ві
лія, а є ця Вілія. Кутю ставлять на покуті, там коляда
і сіна повинно трошки буть. Кампот варять, узвар не
називають, а так і кажуть: Кампот. Коляда: пшениці
жменька, овса жменька. Так зв’язати треба, шоб юрком. Візьмеш тако перевеслом зв’яжеш і юрком, шоб
така дулька получилась. Юрок – це цурка. Як вечеряють, то посамперед кутя, потім горох, потім борщ, ще
там печеня, риба. Мороза на кутю не гукають і батько
не гукав. Мати несе кутю на покуть. Я зварила, то я і
несу. Там сіно на покутя. Мати вже намішає в макітру.
Кутю накривають хлібом, який називається «книш».
Як на Вілію зірно, то буде веселий рік, а як нема зірок,
то буде невеселий. Веселий рік – це багатство, урожай,
гарно люди будуть жить.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувати вже завтра, на Різдво.
Перші йдуть хлопці колядувати, дівчата тоже ходять.
Гуртуються вже: маленькі з маленькими, великі з великими. Як ідуть, то дозволяються: «Добрий вечір.
Дозвольте колядувати». Колядують на вулиці. Як є

НОВИЙ РІК ((ВАСИЛЯ) Посівати ходять хлопці на Новий рік. Дівчатам не мона посівати. Прийшов і каже:
«Добрий день чи добрий ранок. Сію, сію, посіваю, з
«Добрий
Новим годом поздравляю. Шоб було жито пшениця і
Новим
всяка пашниця». Йому тоже дають гостинці, як і за коляду. Хлопцям за посівання дають більше гостинців.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Водяну Вілію готують
непісні страви. Воду як посвятять, то батюшка ходить
по хатах і святить. Хрестика по хатах пише. Колись до
війни дуже красіво батюшка їздив хурою і хто давав
зерно, хто муку, хто хліб і все на хуру виносили. Мати
тоже так само святила, а хрестики не писала.
ВОДОХРЕЩА Колись воду святили на річці. Хреста вирубають, воно там зашерхне. Тоді всі туди йдуть. Заре
не так. Заре коло церкви наносять води і святять. Тріщи, не тріщи, а минули Водохрещі.
СТРІТЕННЯ Це зима з літом стрічається. Це хто читає,
хто грамотний, о той розкаже. Як на Стрітення з стропу капає, а півень води нап’ється, то буде добра весна.
Як грім гримить, то є така свічка, шо її треба засвітити
і кругом хати обійти.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще будуть морози. Готують хто пирогів сорок, хто вареників. В кого шо вийде. Це вже не зробите, шо схочете,
у кого шо вийде.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Виносять бджоли.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщеня моя дочка родилася. Ще й якась жінка каже: «От ваша дівчина щаслива». – «Чого?» – «Як не каліка, то щаслива». У нас
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сусіда на Великдень родила дівчину, то ця дівчина каліка – боком ходила. То і я кажу: «Як не каліка, то буде
щаслива». Но дівчина гарна у мене. Не то шо я хвалюся. На Благовіщеня нічого не мона робить – це сьвато рокове. Таке, як Паска. Яка погода на Благовіщеня,
така і на Паску. Це збувається. Благовіщеня відмикає
землю. Не мона до цього часу у землі робити. Вже як
там той тиждень то поможе. Нада потерпіти. Колись
так і не робили. А заре хто шо знає.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як посвятять вербу, то б’ють нею і кажуть: «Верба б’є, не я б’ю. Недалечко червоне яєчко.
За тиждень – Великдень».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Треба поприбирать у хаті, шоб було
чистенько. Колись казали, шо треба до схід сонця помитися, а тепер хто його спольняє. На Страсть ідуть
з свічками з дому і додому. Як донесеш, то йдеш із запаленими. Шкло візьмеш і донесеш, до то вже добре.
Випалювали хрестики на сволоку, а на одвірках не випалювали. У церкву йдеш з свічкою. Вона там горить,
а тоді несеш додому.

Було колись лучче, як зараз, а тепер ледачі. Вінки плели і на річку пускали. Я не пускала, бо не мала в шо
вдітись. Через вогонь не стрибали.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали, коли виходить. До
Петра, то треба йти вперед і зажинати. Зажинати і
хреста покласти. Не вносим його нікуди. А потім ще
будуть молотить. З клуні беруть, шоб коляду зробить.
Як ідемо жати, то берем з собою хліб, обід, все, шо положено. Приїхали, обійшли поле з хлібом, зажали, посідали пообідали. Тоді на хуру та й додому вернулися.
Можна і в цей день жати далі, але хіба не хватає днів
чи шо. По Петрі та й по теплі. Є так, шо по Петрі, то й
по теплі, а більше, то ще тепло. Це центр року.
ЛИКОПА Це Пантелімон.
Пантелімон. Не мона робить. Як сьвато,
ПЕЛИКОПА
то не мона робить. Як знаєш сьвато, то спольняєш.
ІЛЛІ Шо Пеликопа
Пеликопа нажне, то Гилля спалить. Так кажуть.
Після Гиллі не можна купатись, бо верба в сраці ви
виросте. Майбуть, шо холодна вода. Я колись не купала
купалася, а є такі, шо купаються.
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ВЕЛИКДЕНЬ На Паску готовлять шо найлучче: яйця
красять, ковбаси начиняють. Яйця красять краскою.
Колись цибулинням красили, то вони такі жовті будуть. Красили і різними красками. Писали писанки
колись, і я писала. Писанку пишуть, а послі заляпують
цим воском, то буде така, то така. Як йдеш у церкву
святить, то береш тако по їдному, шоб дать. Як ідеш
святить, то береш яйця, ковбасу, хліба скибку, паску
цілу, свічку, сіль, ножика беруть. Як посвятять паску, то
йдуть додому. Прийдеш і скажеш: «Христос воскрес!»
Як христосуються, то цілуються як якісь гості. А як на
вулиці зустрілися, то не цілуються. Хлопці шуткували
з дівчатами, то цілувалися і на вулиці. Найперше їдять
холодець. Посамперед хліба свяченого, яйце оббереш,
а потом холодець. Розговілися та й лягали спати. Як поповставали, о гостей ждуть. Дітям до батьків треба йти,
а батьки чого вже підуть. На другий день вже куми
йдуть. Молодь йде у лісок: повбиралися та й пішли,
поседять та й прийшли. Як хто мав, то і горілку пив.
Горілки колись, як збереться ціла родина на цілий стіл,
то можуть чоловіки по чарці чи по дві випити, а жінки
і не пили. Колись не було, шоб у кожного чарка була.

На Купала, на Йвана,
Ходили хлопці до рана.
Ходили Богу молитись,
На дівчат дивитись.
Котора дівчина заплакана,
То вона засватана.
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МАК
АКОВІЯ
пекли
МАКОВІЯ
ОВІЯ Пиріжки пекли
екли з маком. Пиріжки сьватили
з маком. А заре не дають мак сіяти, а мак у продажі є.
Вінки робили – це букет такий.

ия виходили в поле так само, як на жнива.
ЮРІЯ На Юрия
Обходили поле, але я не знаю для чого це. Обичай та
такий. Там обідали. Як є достатки, то готовили так, як на
Великдень. А те шо не доїли, то додому брали, хіба ж
будуть там викидати.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки.
ТРІЙЦЯ Це Зелені свята. Хату вбирають липою, цвітами, які є. Татар’є кидають на підлогу. У церкві святять
зілля і потім сховають його на гору. Як помреш, то
його у труну кладуть. Тройця три дні.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Раньше,
як молоді були, купало вбираєм, бігаємо з ним. Хлопці
загонять, ловлять. Купало робили з дерева і вбирають
цукерками. Цукерками саме більш, квітами. Співали
пісні:

СПА
ПАСА
СА Вінки святять
святять з зерна: пшениці, ячменю, говса.
СПАСА
Святи
Цей вінок зробляни і туди яблука встромляни. Святили. До Спаса яблук не можна їсти, але то не всім. Це як
в мене діти вмирали, то мені не мона яблук їсти. А хто
хоче, то їсть. А хто хоче, то жде Спаса.
хоче,

ІОАНА БОГОСЛОВА На Івана Богослова 8 жовтня у
ІОАНА
нас празник (храм) і церква в нас Івана Богослова. На
празник приїжджають багато батюшків до нас у церкву, так гарно правлять, а тоді коло церкви всім обід
ладнають, торік було п’ять чи сім приїжджих батюшків, людей повно, гарно так. У нас же церква згоріла,
це вже років мабуть з п’ять чи зо штири, вже наш теперішній батюшка построїв другу кирпічну, а та церква, шо згоріла, була дерев’яна, їй було триста чи чотириста років, дуже гарна була, простора, ікони давні
красиві, тепер таких не вміють малювати. Комусь же
треба було спалити, і ото вистояла у всі тії лихі роки,
тілько у вóйну там щось було, ну її не розбили, нічого.
Дзвони як скидали у колективізацію, дак у нас нічого
не чіпали, один хрест зверху зняли і в селі тут же хтось
сховав, а вже послі вóйни, як дозвіл уже був, того самого хреста виставили.
ПОКРОВА «Покрівонько, Покрівонько, покрий мені голівоньку. Сякою-такою ганчіркою, шоб я не була дівкою».
Це вже тоді мона йти замуж. Але коли приходиться, то
тоді йдуть. Я осінню йшла заміж. Закрутили голову,
такого кавалера відбили. З дружкою ходила на весіллі просить. Я у вінку була, по-українському одягнута.
Дружці у чому приходиться. У мене є сорочка вишита.
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с. Буківцьово
Записала Є. Гайова 20 червня 2005 р. у с. Буківцьово
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.
від Бондар Олени Василівни, 1932 р. н.

ВОДОХРЕЩА Водокші – 19 січня, а 18 січня – «Бабин вегочур» тут кажуть. Кутю робиме з медом і такі страви го
січтуємо на 18 січня на вечур. Воду в церкві святили 19 січ
ня в канточках. Бризкали нею хижі, стайні, студні, пили.
ВЕЛИКДЕНЬ
веЛИКДЕ
НЬ Пис
Писанки
ЛИКДЕН
анки починали хто як, починали з ве
понедічора в четверг, писали і в п’ятницю, суботу і в понеді
лок після Паски. Паски пекли великі, було що нести,
носизакладали її в порток, кошиків не було, тогди не носи
ли кошик, лем паску єдну освячували.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Крайчун на Святий вечур пек
ли із житньої муки, в якому запікали склянча [маленьку скляну пляшечку] з медом. Віткаші – круглі
невеликі колачики пекли теж к Різдву. Готували пусні
[пісні] страви: фасолю, капусту, гриби, планки мочимочили – сушені яблука, хто що муг, рибу смажили, пироги
[вареники] з капустов варили. Прибирали хижу, би
чисто було. Перед вечерею газда давав худобі їсти, аби
й вона в цей вечур сита була, повечеряла. Брав снуп
[сніп] з вувса немолочений, такий, жеби був з зерном,
солому і йшов до хиж. Господиня вже поклала все на
стул [стіл], а він, заходячи, кланявся і проговорював:
«Дай Боже добрий вечур Святий». Жона повість: «Дай
Боже здоров’я». Солому по хижі потряс, снуп клав на
стул, підв’язували його парадним ручником. Всі, було,
помоляться коло стола і сідаут вечеряти, свічку в попогар ставили, в зерко втикали. На солому перед вечевечерею метали оріхи, а діти глядаут, ко більше найде, аби
діти кріпкі били, як оріхи. Ложки після вечері немиті
зв’язували і клали под стул, аби худоба єдно тримала,
як зайде пасти. Обв’язували стул ланцом і на нього
клали ноги, щоби міцні цілий рук [рік] били. В цей ве
вечур ганьба йти в село, лем в церкву на службу Божу ко
міг, а всі лишаються в хижі.

а сподом до землі, то буде цілий рік добрі. Потім крайчун різали ножем і їли.

ІМ

Ф

ОБЛИВАНИЙ
ПОНЕДІЛОК
О
БЛИВА
БЛИВ
АНИЙ ПО
ПОН
НЕ ДІЛОК В понеділок хлопці поливали дівок, а дівки давали їм писанки, а в вівторок
облидівки обливали хлопців. Чиряли воду з потоку і обли
валися, то такоє лем було веселоє. Похресникам теж
давали писанки.

лядовати починали сьомого [січ[січ
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядовати
ня]. Перші йшли п’ять-сім дорослих, одружених хло
хлопів з хрестом [його в церкві брали]. У них були міхи
за плечима, і вони туди складали, хто шо дав: планки
[сушениці], зерно, полотно. Вони то все наколядоване продауть, кому що треба було, а гроші віддавали
в церкву. Колядники окремо ходили. А бетлегеми, то
інша Коляда була. Це вже легені ходили з бетлегемом
у вигляді церковці в руках.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Крайчун тримали на столі до
14 січня, до Василія. А фляшчину з медом [ту, яку запікали в крайчуні] витягали, і то були ліки, які скрізь
додавали, коли якась хворь була в хижі. Вранці 14 січня тато завивав крайчун в ручник і йшов з ним в поток на воду, і брав ще відро, щоб набрати свіжої живої
води, мився там і приносив воду, щоб усі помилися.
Вносив все це до хиж, переступаючи через порог,
котив його від порога до стола і дивився, як він упаде: кить упаде, і люди завидять, що вершком зверху,

ВОЗНЕСІННЯ,
РУСАЛЬНА П’ЯТНИЦЯ Маять
ОЗН
ОЗ
Н
ЮРІЯ, В
хати тричі на рік: на Юрія – буком, на Вознесіння –
явором, а на Русаля – ліском. Маїме хижі всередині за
стаобразами, ставні маїме, ниви теж, вшитко маїну ста
образами,
раїме покласти, аби нич поза зором не лишити.

с. Верховина-Бистра
Записала Є. Гайова 11, 13 серпня 2008 р. у с. ВерховинаБистра Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.
від Варгулич Олени Юріївни, 1951 р. н.,
Копко Єви Михайлівни, 1919 р. н.,
та Шоляк Ганни, 1937 р. н.
АНДРІЯ Вечорниці починалися із грудня: лущили кенгирицю [кукурудзу], скубли пір’я. На Андрія із 12 на
13 грудня молодь сходилася, і дівчата місили пироги,
у які закладали папір із чоловічими іменами. А перед
тим, як лягати спати, теж ворожили, у цей вечір сіяли коноплі, лен перед хижею і промовляли: «Андрію,
Андрію, конопельки сію. Дай Боже мені знати, з ким їх
буду брати». Та й то хто присниться, той і буде судженим. А 13 [грудня] рано вставали і розповідали сни,
а малі йшли попід хижі на курячу коляду. Співали:
Ой гоги, гоги заб’я ся в ноги,
Ци чуєш, гей, ци чуєш,
Ци з милим Богом ночуєш?
Ой фуки, фуки заб’я ся в руки,
Ци чуєш, ой, ци чуєш,
Ци з милим Богом ночуєш?
Так колядують діти, заходячи к хижі, тоді мовлять:
«Дай Боже, щоб неслися кури, когути, по п’ять раз на
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день, жеби ви доста мали та здорові били, щоб кури
вам яйця несли». Їм давали оріхи, гроші, ко шо мав.

РІЗДВО
ХРИСТОВЕ
ІЗДВО Х
РИСТОВЕ
РИС
ТОВЕ Ра
Рано
но всі йшли на утреню службу
КоляБожу до церкви, а по обіді збиралася церковна Коля
да і ходила по селу два дни. Спочатку після служби
вперше всі колядували у церкві, священик всіх красно
Комирував, йому у відповідь співали «Многая літа». Ко
лядки у селі були лем церковні!

ІМ

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У цей вечір перед тим, як мали
сісти вечеряти, скручували із вівсяної соломи пояс і
обв’язували жінок, щоб легко родила. Сніп, який стоїть у стодолі, бере чоловік в руки і з ним іде з сином
на річку, потік, обмивають твар [обличчя], руки, щоб
бути здоровими увесь рік, набирають з ріки води і несуть до хижі. Заходячи у хижу, говорять: «Дай Боже,
щасливий Святий вечір». Перед вечерею обв’язували
стром [стовбур] фруктовим деревам, щоби родили, а котре дерево не родить, то проводили такий ри
туал. Господар брав в руки сокиру і награно замахувався на дерево, а рядом син просить за дерево:
«Не рубай лем, я буду родити». Стіл перед вечерею
обв’язували ланцом і під час вечері ноги клали на
ланц, жеби моцні були, сокиру і досі кладуть і на неї
ноги ставлять, бо то залізо, всі хочуть бути моцним,
як залізо. Мися складають на столі після вечері, а ложки зв’язують лем, загадують, коли весною будуть гнати худобу пастися, щоби вона трималася купи, як ці
ложки. На другий день – 7 січня – миють ті ложки і в
тій воді вмиваються «на відлі», щоби вроки не брали.
В ці ж помиї вергли колись три вуглики і промовляли
дев’ять раз: «Ні хлопські, ні жінські, ні дівоцькі». І тією
водою вмивали всю челядь від вроків, і то помагало.
Після вечері всі йшли до храму на всеночну службу
Божу, а колядувати починали 7 січня. Коли після вечевечері задували свічку, то дивилися, куди ішов дим: якщо
ішов вверх – то родині буде добре цілий рік, а якщо до
дверей, то хтось відійде, піде із хижі – помре. Крайчун
на столі, так як і сніп у куті стояли до Василія. Різдвя
Різдвяну солому із хижі збирали на Богоявлення. Збирали на
плахтину і несли розкладали попід строма [фруктові
дерева]. До кожного деревця робили і зараз роблять
перевесло, і прив’язують, жеби родило.

бирав і перше йшов у стайню до худоби, давав їй хліб,
пироги, картоплю. Заходив із снупом [снопом], свічкою
у хижу і говорив: «Дай Боже щасливий Святий вечір».
Мама відповідала: «Дай Боже вшиткім людям і нам».
Так тричі одкланювались. Снуп клав на стув. Кить била
поточина [потік], то йшли всі туди митися, а кить ні,
то наливали воду і на спуд метали копійки, жеби багаті били. Дівки втиралися не ручником, а червеною
хустиною, жеби вони красні били. Надовколо стула всі
ставали на коліна, молилися, проказували «Отче наш»,
«Богородице», «Пуд твою милость», «Вірую». Вечерю
мати освячувала свяченою водою, давала всім по двадцять грам вина упити. Хто вечеряв перший раз, то вносили дзвоник, у нього наливали вино і тому дитвакові
давали упити, щоби красний голос мав співати. Тричі
мало упити, щоб як дзвунчик голос мало. Після вечері,
коли загашають свічку, то дивлять на дим: кить пішов
угору, будуть жити всі у хижі, а долі чи у двері, то хтось
цього року помре. В цей же вучур після вечері йшли до
вуйка, нанашки, до рідних колядувати. А опівночі всі
склайшли у церкву, діти лягали спати. Залишки вечері скла
ли і сохранили, ложки зв’язували укупу, щоби худоба
не розбігалася на пасовиськах.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Василія
Василія раненько ґазда зазавивав карачун, крайчун у ручник і йшов на ріку мимитися, а заходив до хижі і котив крайчун до столу. [...]
Ходили в бетлегеми: Дідо, три Пастирі, два Ангели
і Рогатий. Церков з собою носили. Дарували їм зерно,
горіхи, прядиво, полотно.
РУСАЛЬНА П’ЯТНИЦЯ [Коли
[Коли на Трійцю починали
прикрашати зеленню хати?] В нашому селі маять один
раз на рік – на Русаля у п’ятницю. Русаля тривали три
дни. Запинали ліску в огород. На Русаля у п’ятницю
йшли на маїну – на лісковоє листя, на галузки, запинали їх по хатах, втикали у стайні, броварні – всяди,
все мало бути маєне лісковими галузками. Бо на лісковому листі манна була, то такий був ангельський хліб,
то такоє солодкоє було, як мід, аж капало з листя. То
такоє, кажуть, було кожен день, поки не согрішили
люди, тепер не падає манна, бо согрішили, і тепер її
вже не є. Ми малими рвали із ліски листя, саме у Русальну п’ятницю, то тоги вона падала, то та манна.

с. Домашин
Записала Є. Гайова 10 серпня 2006 р. у с. Домашин
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.
від Дякунич Юлії Михайлівни, 1951 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У нашій сім’ї було шестеро дітей, ніхто нічого не їв аж до вечері. Няньо всього на-

с. С
Смереково

Записала Є. Гайова 14, 20
20–23 червня 2005 р.
у с. Смереково Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
від Кирлик Олени Михайлівни, 1935 р. н.,
Кирлик Меланії Петрівни, 1939 р. н.,
Куртанича Олекси Степановича
та Попадича Івана

АНДРІЯ Хлопці ходять по хижах на оріхи.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святий вечір заможніші
газди, коли різали свиней, то давали біднішим м’ясо,
сало і казали при тому: «Пойдеш та одробиш мі». Паленку, сіль теж давали до свят. Сіль довозили сюди із
Солотвино [Хустщина]. Вечір починається з того, що
всі миються, одягаються. Батько заносив вівсяний снуп
[сніп], солому трясли по долівці – це батько з сином заносили, або нянько то все сам заносив. Солому трясли
по землі, бо Ісус ся народив в соломі. Снуп ся клав на
стул [стіл] нянько, і стояв він там доки святки лем не
кончилися, до Василія. Крайчун пікся з часником, з медом у флящині і теж лежав на столі до Василія. Батько запалював свічку, соли насипав, хліб мастив медом,
годував худобу, ламав і казав їй: «Щоб такі добрі були,
як хліб». Потім заходив в хату з свічкою запаленою,
з снопом, соломою, поклонився, і ще той хліб кожен
мав укусити з тої паляниці. Стараються, щоб було дванадцять страв на столі: квасолю варят, гриби, печуть
керечун, хліб. Чоловіки порають худобу, роблять роботу в стодолі, хлопчики обв’язували фруктові дерева
перевеслами з вівса. Всі чекали, коли звечоріється, бо
малим розповідали, що Христос ітиме на конях і снупи
вівсяні буде везти й солому і роздавати по хижах. То
ми малими так чекали, раз і нянько несе снуп, солому
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Ставим серед поля, коли роздивлялось,
Чудесне світло явилось перед мною.
І сей чудесний світ страшив мене дуже –
Очі мені скакали, не знав я сам себе.
Коли опомнився, сладкий глас небесний
Приблизився ко мне, яко шум стриберний.
От тогда ті гласи всегда мне бринькают,
Серце больно билось, очі мені скакали.
Не знаю, шо буде со мною,
Но черезвичайноє наперед чуствую.
1-й пастирь відповідає:
Любезний мой Отче, і я відть тоже,
Но похопіть што-то, серце мнє не може.
2-й пастирь каже:
І я с того мислю, шо дашто станеться,
Ібо наші овці скачуть, веселяться.
ли в сінях співають: «Слава во Вишнім Богу і на
Ангели
проземлі мир во человіци благоволеніє». 3-й пастирь про
мовляє:
Хто так красно співає, аж любо слухати,
То не може бути пустий земний глас.
Відкр
иваються двері. Пастирі увиділи ангелів, стають
Відкриваються
на коліна. Ангели входять з вертепом і співають:
Не буйтеся пастире, пастире,
Радость вам віщуєм.
І Бог днесь народився,
Христос Бог воплотився.
От Діви нетлінной, із пренепорочной,
В місті Віфлеємі, алі-алілуя.

Е

до хижі, а малі розчаровано: «Йой, та чомусь лем нам
не повіли, ми виділи би». Ввійшов газда до хиж з снопом в руках, поклонився, проказав: «Дай Боже, добрий Святий вечур». Газдиня одповіла: «Дай Боже здоровля». Снуп ставив на стіл, застелений портком, і на
ньому уже лежав крайчун. Стул 6 січня обв’язували
навколо ланцом. «Як той стул обв’язаний ланцом, так
би сім’я крепко трималася». Тоді жона говорила до ґазди: «А йди й поглянь, чи є зірки на небі». Він заходив і
відповідав: «Же на небі ясно, а на землі рясно, жеби родило жито красной». Коло столу помолилися, проказували «Отче наш», «Богородицю». Благословляв нянько
всі страви на столі: «Би Господь Бог благословив їсти і
пити». Перекристив, і всі сідали їсти. Помолилися всі
ще раз після вечері і потому збирали горішки, в соломі
глядали. Хто більше збере. Колядували в своїй хаті. Дітям вержуть всюди після вечері оріхи. У хижу в Святий
вечір після вечері заводили по вісім-десять овець, їм на
роги вінці з вівса вили, потім, коли вони верталися в
стайні, їх всі скубли [скубли овес у вінці]. А так заведено било з роду в руд, то-то не повім Вам чого. В пувночі
хто міг, ішов до церкви, до молитви, а старі й малі спали, повна церков била. Спочатку у церкві була відправа
і різні коляди, довго колядовали, до рання.

ІМ

Ф

чня дяк оголошував, щоби
РІЗДВО ХРИСТОВЕ 7 січня
йшли по Коляді по селі хлопи. Зобралися вісім-десять
Збирахлопів і ходили од хати до хати, і колядовали. Збирали в ті часи хто що дав: прядиво, кромплі [картоплю],
назнаовес, жито, полотно. А позносили в єдне місце, назначили неділю, що будуть то-то продавати. Били такі
люди, що не все мали, то люди сходилися і куповали.
Повіли, кулько грошей за то-то, і куповали, ті гроші
віддавали до церкви. Бо бувало, що не у всіх вродило,
а фамілію треба годувати цілий рук [рік]. 7 січня ішли
рано до ріки за водою, з собою брали колачик і коли
верталися, то пущав його від порога до столу, він було
покотиться і впаде – це така ворожка, як пройде рік
усім у цій хижі. Крайчун стояв на столі до 14 січня,
аж на Василія ним частувалися. […] На Роздво і ще
суть били бетлегеми. Бетлегем – це маленька церковь,
така на три куполи, як наша церковь у селі. Носять її
два ангели, дідо Пастир і ще чотири пастирі, які коля
дуют. В кожну хату заходять: «Слава Вишньому Богу
і на землі мир». Співають, потому кожній челядині в
хижі суть колядку співають. Діти років по тринадцятьп’ятнадцять носять бетлегем. Гроші колядники відда
віддають в церкву, а оріхи, яблука собі забирають. […] Вер
Вертеп. 1-й пастирь входить в хату і говорить:
Прославляю Бога і вас перепрошу,
Що я без дозволу до хижі захожу.
Я не только сам, но і братів маю,
Яких не можна найти в далекому краю.
Звідайте мене, шо я за єден –
Пастирь я здалека, з города Віфлеєм.
Принесли ми сюди вертеп Віфлеємський,
Котрий був залишен і довго стояв пустий.
На конець був прославлен у Бога,
Мира Спасителя.
Єслі дозволите, то больше вам повім,
Як Ісус родився, все то розповім.
Після того заходить старий пастирь, за ним інші пастирі, ангели стоять у сінях. Старий пастирь:
Прийдіте синове і я вам скажу дашто,
О том, шо на полю сталося со мною.

Ставлять
Ст
авлять вертеп на стіл і разом всі співають:
Христос рождається, славіте!
Христос со небеса, зрящите!
Христос на земли, возноситеся!
Пойте Господиві вся земля і веселіє,
Воспойте людіє, яко прославився.
Пастирі встають всі. Дідо промовляє:
Синове пастирі, скоро вставайте,
Ангели прийшли, вінчують веселіє,
Шо родився наш Бог, наш месія,
Через кого весь мир з неба освободиться.

4-й пастир звертається до решти пастирів:
Возможно, што слишно глаголи,
З неба донесли нам Божиє Ангели.
Старий пастирь відповідає:
Так єсть мой любезний, із неба Ангели прийшли
Нам, бідним, радость возвіщати,
Через кого люди не перестануть нас всіх ждати.
3-й пастирь промовляє:
Будь добрий, старенький, поведи нас туда,
Да помолимся Йому, да поклонимся.
Старий пастирь відповідає:
Ідем, сини, ідем всі до Віфлеєма,
Де родився наш Бог во плоти чоловіка.
Най будуть там овци, пока там ходиме.
Постережет їх тот, кого так молиме.
Штоби путь бил угоднішим,
Заспіваєм гласом побожнішим.
Співають:
Божий Син днесь народився, народився,
Свише кона понизився, понизився,
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Із Діви нетлінной,
Із пренепорочной воплотився.
Породила Бога слова, Бога слова
От коріння Давидова, Давидова
Божая невістка
Марія Пречиста, Якімова.
Розвістив Бог ангельський глас,
Ангельський глас
Пришествієм Єго до нас, Єго до нас,
Что Єго рожденство і человіченство
Уж прийшов час.

Желаєм вам всього, чого вам треба,
Же би дав вам Господь з високого неба.
Так дасть вам Господь, всім вам,
І всім вашим дітям,
В щастю, здоров’ю і маленьким онукам.
Славіте радосно предвічного Бога,
Весело всі дні,
На многая і благая літа.
Співають:
На многая літа і благая літа,
На многая і благая, на многая літа,
Во щастю і во здрав’ю, спасенію,
На многая і благая, на многая літа.

4-й пастирь промовляє:
Смотри, милосердний, на мене, Ісусе,
Ти бо всему міру принес спасеніє,
Отдай, що я прошу, і мені, муй Господи,
Да я спасен буду нині і вовіки.

Вінчовання:

Потім пастирі по черзі стають на коліна перед вертепом і моляться. 1-й пастирь молиться:

2-й пастирь молиться:

3-й пастирь молиться:

В
ОДОХРЕЩА
ОД
[січня]
ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА 19 [січня]
чня] після обіда святили в кантах
Іордаводу, приносила воду дому, співала тропар «Во Іорда
ні крещающейся, тобі, Господи, явися поклоненіє»…
Проспівала тропарь, взяла вівсяні колоски з снопа,
що на столі, і зачала кропити по хаті, пішла до стайні,
студні. Потому взяла борошно, розвела водою і тим
тістом хрести робила на дверях, стайні, хижі.
тістом

Ф

Ісусе солодкий, щастя моєй жізні,
Як красно почиваш на етой соломє.
Обойми мене, мой любезний Ісусе,
І подай мені то, што я прошу.
Умініє моє да утверди во мнє,
Святий кріпкий Боже.

СЬКИЙ С
ВЯТВЕ
ЙОРДАНСЬКИЙ
СВЯТВЕЧІР
Водокші 18 січня БаВЯТВЕЧІР
ЧІР На Во
бин Святий вечір кличе. Готують жони їжу. До цього
часу стоїть вівсяний снуп [сніп] на столі. Пекуть жони
тонкий хліб – віткачі. Вечером газда завивав у ручник
два хліби, ніс до стайні, давав всій худобі хліб, крім
свиней. Казав так: «Жеби була така ситна, повна, як
той житний колос з зерном».

Е

Молю тя, Ісусе, ти так долгожданний,
Дай мені, шо тя прошу, Боже воплощенний.
Я убогий пастир, но віру імею
Да у християнській вірі постоянно буду.

Вінчуєме вас, пане газдо,
Щастьом, здоровльом, боським пожеланьом,
Обисьте святки щасливо святковалі,
А других, ще щасливіших, дочекалися.

ІМ

Ісусе маленький, і я прийшов сюда,
Да помолимся тобі, да поклонимся.
Єден мой маєток, любов к тобі імею,
Да любов к тобі во мні утвердиться.

арий пастирь промовляє:
Старий

Я старий чоловік, уже много прожив,
Но такого, як тепер, я никогда не відів.
Лежачи во яслах солодкий Месія,
Радость спасенія, надєжда моя,
Постарілий раб твой, тобі поклонюся.
Мало тобою мир благословиться,
Благослови всіх нас, дай новоє серце,
Да прославляючи також співаєм.

Співають:
Ангельським голосом, небесний пасом,
Пастире, пастире,
Розказали ти чудові діти.
Віфлеєм, Віфлеєм,
Там звізда ясна отповадила,
Трьох царю, трьох царю,
Же би Ісусу отдали поклон
І дари, і дари.
А ми людіє Ісусу поклон отдайме, отдайме,
На місто дару
Чистоє серце складайме, складайме.
Старий пастирь:
Християне добрі,
Котрісь те нас чесно в дом свій приняли,

В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕ
ВЕЛИКДЕНЬ
Купованой муки менше купували, давніше люди свій хліб хосновали, який собі робили, такой
і їли. А муки мож було купити і було. Але біла мука
була на Великдень і на Святий вечур. І тогди, і тепер
були заможні і бідніші, то так завжди було. Щоб спекти таку велику паску, на п’ять кіл, та посадити її в п’єц,
то треба було кликати хлопа [чоловіка]. П’єц велика
била, лопата велика била, то треба було руки міцні.
Три паски пекли. Писанки писали в селі дівчата, після
Великодня в понеділок, коли їх хлопці поливали, вони
давали їм писанки. Паски замотували в порток, і то
чоловік ніс святить. А жінка в кошарку клала шовдарь
[копчене м’ясо], бринзу, грудку сиру, яйця, писанки,
ковбаси, суль [сіль], масло, солонину. Хто що мав.
Коли з освяченою паскою газда заходив до хижі, то
поклонився і привітав всю челядину словами: «Христос воскрес». Йому відповіли: «Воістину воскрес». Поблагословив їжу, і розговлялися.
ЮРІЯ, ВОЗНЕСІННЯ, РУСАЛЬНА П’ЯТНИЦЯ Маїли в
селі на Юрія, Вознесеніє, Русаля – тричі, а то і чотири
рази на рук [рік]. 6 травня маять буковим гіллям, на
Вознесеніє – з ліски, в Русальну п’ятницю – з явора,
а на Русалю – з липи. Бувало так в селі сім років підряд град і злива на Юрія нищила поля. То треба було
захистити врожай, хижі від бурі, то треба було маїти і
поле, і хижі, то помагало, і бурани відходили від нив і
села. То ще за дідів було, і вони поклялися так робити,
а ми й нині робимо так, як вони робили. І то глядали:
ті, що маїли, їх лани красно стояли, а людське, те, що не
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вірили і не маїли, все понищене. Гілочки клали в стріхи хижі, стайні, пиливні, в облак запинають, в хижі за
образи клали, в город, в хліб втикали. Приповідали:
«Маю тя, та най Бог тя блогословить». Ромашку називають – «роминок», подорожник – «бабка».
МАКОВІЯ Святиме воду, квітя, зілля, мак.

с. Стужиця

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ У нас від Рождества кланяют так: «Христос народився!». Відповідають: «Славім єго!». Освячену воду пили перші, а потім все освячували: хижу, стайні. 7 січня колядувала
церковна громада, збирала гроші на церкву. У цей
день всі були дома, хіба в церкві, але після служби
Божої кожен ішов дому. Колядувати починали 7 січсіч
ня увечері хлопи, дівки – всі колядували. Якщо не
встигали обійти село, то колядували і 8 січня – до
полудня. Бетлегеми на Різдво у нас водять чотири
пастирі [пастухи]. Маут кожен по великій палиці у
руках і дзвоники. Одягаються у білі штани і сорочки.
ПриДва ангели. Дідо з бородою, одягнений в гунча. При
ходять під хату, співають «Рождество твоє, Христе
Боже наш». Потім заходить один пастир у хижу і
перепропромовляє: «Прославляю Господа Бога і вас перепро
шую, що без дозволу в хижу вхожу. Я з братами, яких
можна знайти у кожному краю. Якщо дозволите, то
більше вам повім, як Ісус родився, вшитко розповім».
Колядують «Ясна звізда з неба засвітила, тогди Діва
Пречистая сина породила…». Колядок різних співаспіва
прославєме і тогди, і тепер. У нас большенство лем прослав
ляємо у колядках Ісуса Христа, Марію – його Матір,
про то співаут. Пастирі ходять із вертепом, у них свої
про
слова. Дідові з міхом сипали овес, прядиво. У цього
слова.
Діда була палиця з хрестом, і то жона ручку з прядива в’язала Діду на палицю, і він так ішов далі. У ті
часи кожна жона давала прядиво, вони то збирали,
а потім той, хто не мав прядива, купував його у них,
і то ті гроші віддавали на церкву. Овес продали, і ті
гроші ішли на церкву, треба було секурацію [дань]
заплатити. Грошей не було, як теперка.

Е

МИХАЙЛА Прядки [вечорниці] починалися перед Михайлом. З дванадцяти років починали ходить дівчата
на прядки, дуже весело було, так чекали їх. Як зайдуть,
то і приказки, і колядки вчать. Не було такої колядки,
щоб ми не знали, цілу ночь могли колядовать. Хижу
вибирали собі таку, де було небагато челяді, дітей малих, хижа була велика. Прядки ся кликало, сходилися
до тої жони або до вдови, або до стареньких людей.
Жона теж пряла разом з нами. Ходили і пір’я пороти,
кликали одне другого: «Прийшли бись ти пір’я пороти». Лем з кудельов ходили прясти, її припирали в
дирку в лаві. Сходилось від семи-дванадцяти дівчат,
пряли, співали, казки ми приказували. Але щоб не
робили, а перше то напрясти треба було, бо й мамка
спитає, де веретено? Пряли і до єдної години по півночі, кіть як.

зв’язував чтири лапки навколо столу, і так вечеряли.
Після вечері дітки бляли, щоб ягнятка родилися. Колядувала вся сім’я у своїй хижі. Діти збирали оріхи в
соломі, кидав їх туди нянько, то-то радість била [була]
дітям – кулько то наглядав. Свічка горіла на столі,
заки не повечеряли, задувати її мав хазяїн – нянько.
Дивилися, куди йде дим від свічі: покить пойшов у
двері і вниз, то не дай Боже хтось умре, кіть догорі, то
добрі. У цей вечір нич не ходили колядувати. Співали
всі колядки у хижі.

Ф

Записала Є. Гайова 15, 22 червня 2005 р. у с. Стужиця
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.
від Василяк Олени Павлівни,
Вудмаски Марії Юріївни
та Вудмаски Єви Станківни, 1927 р. н.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Перед
ед вечерею нянько йшов
у стайню з хлібом, кожній худобині уломив з’їсти
попо кусочку, тогди брав снуп [сніп] і солому, щоб по
трясти по долівці. Приносили до хиж вівсяний необнеобмолочений снуп, припараджували його посередині
машликом або обв’язували черленим пангликом. СтаСтавили його на стул [стіл]. Ґазда із відром ішов у потік
на свіжу воду, у відро навіть з водою клали камінчикамінчиСоки – камінчики клали на стув під вівсяний снуп. Со
вклонявлому, воду несли у хижу. Заходячи, нянько вклоняв
ся і проказував: «Дай Боже щасливий Святий вечір».
«СлаАбо: «Христос роджається». А ми відповідали: «Сла
вімо Його». Діти то ту солому хапали, трясли по хижі,
в тум ся качалися. У принесеній з потоку свіжій воді
кожен мав ся помити руки, лице. У мисці на дні були
копійки, той, хто мився останній, їх забирав із миски,
щоб сім’я мала гроші цілий рук [рік]. Потім ставали
всі перед столом на коліна, молилися Богу. Нянько
говорив, і всі промовляли. В цей час поки милися, то
мамка всі страви клала на стул [стіл]. Кутю у нас не
варили, мама давала крайчун. Спечений крайчун мав
стояти на столі до Василія разом із вівсяним снопом.
Обов’язково була фасоля з грибами, капустою, варили пироги із капустою, картоплю, швабські трині,
вар [компот], риба, гриби, хліб. І ще додавала маленьке флєщатко [пляшечку з медом]. А як повечеряли
ж ми, діти мали збирати мисята із столу і під стіл їх
клали, вірячи в те, що корови ціле літо мали пастися.
Ті ложки, якими си їлося на Святий вечір, зв’язували.
Дітвак, який буде настирить [пасти худобу], збирав
ложки докупи, зв’язував, щоби худоба трималася
купи цілий рук. Зв’язували тією соломою, що була на
долівці, і поставили їх зв’язаними до рана під стул у
мися. Ще в цей вечір брали довгий ланц, і ним нянько

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Василія нянько завивав
крайчун у рушник красно вшиваний і йшов до потоку.
Мочив крайчун у воді, набирав свіжої води і приносив
до хижі, щоб усі нею вмилися. Наливав у миску води,
метав туди копійки – всі вмивалися, а хто на остатку
ся вмив, то вшито копійки були його. Вмиваючись,
примовляли: «Як то та вода здорова, лем ми такі здорові били». Так робили на Святий вечір перед вечерею
і так робили вранці на Василія. Так ся милися, молилися, нянько різав крайчун, і починали сніданок з
крайчуна, а потім споживали інші страви. Снуп [сніп]
виносили із хижі і клали так, щоби миші не дістали.
Стояв у хижі на столі до Василія. На Водокщі виносили снуп, бо хижа була єдна, стул єдин, челяді много, і
не могли то так все в хижі тримати, бо дітиська бавляться – їх много, а місця в хижі мало.
ВОДОХРЕЩА Воду на Йордан святять на річці. Коли є
великий сніг, то святять лем у церкві, а каби била гарна погода, тоди ідут на ріку. Бували сніги великі, то
приступити до ріки не мож.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну неділю святили вербу –
мацьки.

ВАСИЛЯ Клалася тарілка, в неї метали гроші, і з неї всі
вмивалися.
ВЯТВЕ
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР,
ВОДОХРЕЩА Бабин
Святий
тий вечур. До нього пекли невелике хлібиня,
а 19 [січня] вставали і з ним ішли до води. Набирали
на поточині свіжої води в кантя і коли верталися, то
вийого пущали під стул і дивилися, чи челядь вся ви
живе. Бо як він падав денцем наверх, то хтось відійде
ці
з сім’ї скоро. Свячену воду откладували, щоб вона цілий рік була.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ На Паску кожен п’юк [пік] собі із житнього борошна паску – велику, таку, що дві жони могли
виняти із пєца. Білого пшеничного борошна не було
за що купити, бо не мали грошей. А садили тут лем
завжди жито, татарку [гречку], просо, бор – то такой,
менше пшона було. Мололи жито та із житнього борошна робили квас, додавали пару варених м’ятих
картопель і місили тісто у четвер перед Паскою. Завивали паску у порток [скатерку] і на плечах нюс [ніс] у
церкву, а дитина несла солянку прикриту, другий ніс
кошарик із лупленими вареними яйцями, сиром, маслом, суллю. Покривали кошик гарно вишиваною хлібовкою. У кожній сім’ї на Паску була шовдря [вуджене
теляче або свиняче стегно], бо всі до свята різали свиню, телятко. Ціла лаба прокопчувалася, ковбаси не робили. Починали розговлятися із паски, їли яйце, сир,
ковбаску. Писанки писали, а по Великодню їх лупили
та луплені несли на освячення. Шкарлупи викидали до
ріки, на бігучу воду, на землю не метали, лем у воду.
Рахманам вода несла шкарлупку, і тогди вони собі робили Великдень. Рахманові лем єдно яйце давали. Це
була половина П’ятидесятниці – Брахманський Великдень – це четвертий тиждень після Паски. У середу і
зараз так у нас називаут. В цей день ми не робили нич.

нянько з соломою, заходять так в хату. Той, хто несе
снопа, тричі говорить: «На небі ясно, на землі рясно».
А з хати тричі відповідають: «Дай Боже здоров’я».
Але сніп тримають на голові, і заходячи в двері, нахиляєшся і проходиш так, щоб сніп лишався на голові. Сніп кладуть на стіл. Освячували колосочками з
вівсяного снупа хижу, стайню, студню, челядь. Потім за столом батько чи дідо починає молитву «Отче
наш». Горіхи кидають зразу, коли потрясуть сіно на
долівку, тоді кидають під стелю ліщинові, волоські оріхи і приказують: «Сійся й родися». Їх завжди
кидала мама. Діти починають ще до вечері збирали.
Сіно з долівки завжди в хижі залишали три дні, ото
тоді мітла мала свято.

ВИНОГРАДІВСЬКИЙ
ВИ
В
ИН
НОГРАДІВСЬКИЙ
ОГРАДІВСЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
с. Черна

Ф

РУСАЛЬНА П’ЯТНИЦЯ Раненько
ненько ламали лісові гілочгілочки – ліску, липу – і бігли до хижі. Маїли хижу, стайню,
город, оборог, всюди впинали то ті гілочки. ТримаТримається все до того часу, поки вітер не забере. Долівку в
четхижі не маїли. Дев’ятий тиждень по Великодні у чет
вер – освячували поля після служби Божої. До цього
часу не сміли йти до річки прати.

ІМ

ІВАНА КУПАЛА На Янаа у нас нич не є, лем служба Божа
у церкві.

МАКОВІЯ 14 серпня
пня – Макаря. В цей день святять у
церкві часник, воду, мак. Садять часник на новий
урожай.
СПАСА Святять
тять у церкві фрукти: сливки, яблука, груші.
Воду не святять. Відпустовий Храм в цей день в Ужго
Ужгороді, багато людей їде на Храм в Ужгород.
ПЕРША ПРЕЧИСТА Успіння. Відпустовий
Відпустовий Храм у цей день
у селі Зарічеве, туди йдуть із церкви у процесію на Храм.
ПЕТРА І ПАВЛА У селі Храмове свято.

ПОКРОВА На Покрову йдеме в Кострино на Храм.

с. Чорноголова
Записала Є. Гайова 22 червня 2005 р. у с. Чорноголова
Великоберезнянського р-ну Закарпатської обл.
від Ревти Юлії Михайлівни, 1916 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мало бути дванадцять
страв, а кіть не було, то хоч шість мало бути. Все пусне їли. Бувало, що крайчун і хліб п’юк в п’єцу тоді,
коли вже всі вечеряли за столом. Паленик спершу
було спечуть, і з тим вечеряли, а хліб пізніше садили.
Перед тим як ішли вечеряти, спершу обходили худобу, давали корові, теляті хліб. Говорили так: «Христос
рождається». Набирав соломи в плахту, брав вівсяного снопа. Хлопчик несе на голові цей сніп, ззаді іде

Записала О. Поріцька 11 червня 2014 р.
в с. Ч
Черна
ерна Виноградівськ
Виноградівського р-ну Закарпатської обл.
від Тотар Ірини Іванівни, 1948 р. н.
та Ракші Магдалини Петрівни, 1966 р. н.

ТРІЙЦЯ
ТРІЙЦ
Т
Р ІЙЦЯ
РІЙЦ
д
гарно святкують. Прибирають
Я У нас дуже
збирадвора, зеленю украшають: липою і чебрець збира
ють. Затикають на воротах, коло святих образов,
вона, кажуть, дуже корисна для всяких хвороб. НаНа
віть заносимо до худоби і на подвір’ї. А чебрець
раньше моя мама кидала на підлогу, бо то не можна цілу Тройцу підмітати хату. А тепер так, шоб май
так трохи по-современному, на підносах заносимо у
кожну кімнату, і воно там залишається, чуєме запах.
[Що з тим робите, як закінчуються свята?] Ми його
збираєме, залишаєме, воно в нас сушиться, даємо до
чаю. А липу – то цвіт збираєме, а гіллям підпалюєме
вогонь в печі. Ідемо на службу Божу, а потім – додому, гостюємо. [Які страви готуєте на Трійцю?] У нас є
така страва – на́чинка. Вона робиться з кукурудзяної
муки, там добавляється всяке-всяке. Підсмажуєме
курячі потроха: серце, печюнку, шо є такоє. Добавляєме червоного перцю – паприки, трохи водички, я,
наприклад, в воду додаю хліба сухого трохи, в долонях протираю, ле́вешу [курячого бульйону] треба додати. Отдільно роблю таку заправку з сметани, яєць
б’ю в сметану, збиваю, додаю туди муку і добавляю
цю суміш у потроха. Потім іше добавляю масла сливочного. І коли вже під кінець – коли доводиться до
кипіння, – добавляю яйця варені – порізкати їх так,
як на «Олів’є», перець чорний і петрушку в кінці – зелень. Доводиться до кипіння, мішати, постоянно мішати, шоб воно не пригоріло. І доводиться до кипіння, шоб той жир весь був наверьху. Тоді вважається,
шо воно вже готово.
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ВОЛОВЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Верхні Ворота
Записала О. Боряк 24 листопада 2008 р.
у с. Верхні Ворота Воловецького р-ну
Закарпатської обл.
від Шусти Марії Іванівни,1941 р. н.,
та Шусти Надії Михайлівни,1964 р. н.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ [У школі проводять] маленькі вистави на одну дію. У нас називали «малі колядники»,
коли діти ходили. А тепер уже вчителів організовують.
[Було] мама в школі, а колядники у нас під вікном, або
їх тато запросив у корідор, у якому нема вікон на вулицю. Наш тато, на щастя, не був учителем. Наш тато
був дуже поважана людина і у селі, і у районі. Тато був
ветеринаром, а в кожного худоба. Він любив повторювати: «Є у селі хата, де я не був, але немає хліва, де я
не був». Для нашого батька не прийняти колядників
було принизливим, негідно. Це не просто Коляда, це
не просто спів, а прославлення Бога. Жодну хату у селі
не обійде Коляда. [Чим віддячують колядникам?] Гроші даємо на церкву, якесь печиво чи відбивну.

ДРУГА ПРЕЧИСТА Богослуженіє в церкві було, а коли
вже кінчають літургія, служба, так там їх забирали в
гості. Допустім, прийшли до мене з Волівця родичі,
а родичів особливо забирали. Були родичі з Волівця,
були з Нижніх Воріт або з Канори. Та й так позбирав
я коло церкви: «Ходіт до мене!». Набрав своїх родичів,
приводив додому, а вдома в хаті заклали столи, і на
столі було наготовлено їсти й пити. [Чи були колективні трапези біля церкви?] Були і є. Або біля церкви, або в кімнаті, де священика фара, помешкання.
Там більша комната. Наприклад, у нас сьогодні Храм.
Ближні села, які належать до нашої громади, запрошує батюшка на Храм. Ті люди, які близько живуть,
яким не треба далеко їхати, наприклад, з Лазів, ідуть
пішки. Ідут, співають церковні пісні. Іде з ними в
громаді священик, несуть хрест, курагви [корогви]
з церкви беруть. В низинних районах говорять «авічолози». То одно й те саме. Дівчата несуть курагви, а чоло
друвік несе хрест. Запрошення може бути й далеко, з дру
гого району. Вони мають спеціальний автобус тепер,
а раніше їздили кіньми. А в основному пішки йшли.
Наприклад, в Лазах теж 28 серпня, а 21 вересня – у нас.
Так шо наші ідуть в Лази, а вони потім ідуть до нас.
Але не тільки з Лазів, приходять з Канори, приходять
з Нижніх Воріт. Ходят одне до одного.

Записала З. Гудченко 24 листопада 2008 р.
у с. Верхні Ворота Воловецького р-ну
Закарпатської обл.
від В’ячила Михайла Федоровича, 1924 р. н.

ІМ

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святий
ятий вечір клали на
стіл келечу, хліб, свічки, а потім накладали їжу. Перед
їжу молилися. Но перед тим ішли на ріку умиватись з
копійками, шоб зароблялися гроші. [Гроші туди вкивкидали?] Не вкидали, в руках тримали, копійками лице
вмивали на Святий вечір перед вечерею. Заносили до
хати солому, бо Господь ся народив в соломі, в яслах.
І чоловік заходить у двері, промовляє: «Христос ся
рождає!». Хозяйка відмовляє: «Славімо Його»! І тоді
всі хатні йдуть до ріки вмиватися з копійками, аби рік
починався грошовитий. Кожен клав собі їх в карман.
А потім запалюють свічку, моляться. Молитва яка?
«Царю небесний», «Слава тобі, Боже наш», «Отче
наш», «Богородице». І кажуть: «Благослови, Боже, це
печене […] во віки віков». А коли вже поїли, теж благо
«Благодадарять Бога: «Отче наш», «Богородице», «Благода
рим тебе, Боже наш». Кожному чоловіку до вкушення
Різд«Отче наш». І кожний день. Купатися ходили на Різд
во, на Водохрещення.

ДНІ
ГГРОМОВІ
РОМОВІ Д
НІ Мо
Молюця.
люця. Гроза, бура. Побачив, шо хмара,
темно, і іде швиденько в дзвіницю, дзвонить. У нас є
три дзвони. Тепер у нас знаходиться дві церкви. Вони
уміють дзвонити. На бурю просто дзвонять у всі дзводзво
ни. А на службу дзвонить один дзвін.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Що робили зі свяченою вербою?] Та
постійно її зберігали – від бурі. Свячена вода і верба – у кожній хаті тримають в коморі. У Чистий четвер в дванадцять часів дзвонили дзвони, бо в Страсну
п’ятницю вже не дзвонять.
ВЕЛИКДЕНЬ Писанки малювали і малюють. Дівчата,
бувало, дарували хлопцям писанку.
ТРІЙЦЯ, РУСАЛЬНА П’ЯТНИЦЯ Відьми йдуть на Русальну п’ятницю. На Тройцю липом прикрашають будинки, зеленню. На Зіслання Святого Духа іде служба,
літургія, шо посвячують поле, як кажуть, царина, де
поле, щоб буря не була. Іде священик з цими курагвами, іде народ там багато: кілько в церкві було людей.
Вся громада іде на те місце, і там вони посвящують,
аби не було бурі.

МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН
М
с. Верхній Бистрий
Записала О. Боряк 30 листопада 2008 р.
у с. Верхній Бистрий Міжгірського р-ну
Закарпатської обл.
від Кия Василя Федоровича, 1924 р. н.,
та Бойчич Гафії Юріївни, 1935 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вчора перший день посту
був. Шість неділь посту. Люди готуються. Треба, щоб
був хліб вівсяний на Святий вечір, керечун пекли, вівсяну буханку – паляницю таку спечуть у печі. Сніп
клали там у куток. Кожний, которий косив, то кажний
лишив собі на Святий вечір, щоб був, і другому, як
хто не сіяв. Колядники приходили, колядували уночі. І другого вечора колядовали. Хліб на стіл ставили,
а овес – у куток. А під скатерть поклали отаву, а тамки
солому, сідати на солому, бо Христос у соломі, у яслах
ся вродив. Часник клали, і водка на столі, гриби варили, голубці з капусти, – дванадцять страв! А коли
в кого вже не вистало продуктів, то вже зрахували і
сіль. Ще капуста з бочки, буряки домашні ришельовали, хліб, ріпа, фасоля варена, пироги – у кого мука
була, груші варені – кампот з груш і яблук. Пироги
з картошкою, капустою. Все пісне. У голубці дехто
клав рис або картошку. Вже після того, у мої года почали кутю готувати. Перша страва. Кажний должен
був вкусить голубця, гриби, фасолю варену. А потом
вже чекали Коляду. Частину грошей давали тим, хто
ходив колядувати, а частину – на церкву. Ніжки стола
на Святий вечір в’язали залізним ланцгом, щоб душа
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з хижі до году не пішла, шоб ніхто не вмер, то в’язали.
Як вечеряли всі, то мало остати.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Уже Різдво, рано сідали. Йшли дивити в ясла, бо се ся Христос вродив, і на другий день
приходили дивити. Казали, апостоли прийдуть дивити, де Христос народився.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А далі на 14 [січня], на Василя
угля клали у печі, кілько в хаті було челяді, тілько клали вугля на стол, а стол був глиняний... Піч була бита
дубнями із глини, там клалося дерево в піч, а далі вогня, випалили те і клали вугля, скільки була сім’я – семеро, то клали сім, і дивилися на те вуглячко: як скоро
потухне, той скоро вмре.

Записала О. Боряк 27 листопада 2008 р.
у с. Колочава Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Шуляк Олени Іванівни, 1924 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [На Святий вечір] всьо виставляли, кажут, дев’ять [страв] має буть, всьо виставляли: перугов, груш, яблок варят, аби було дев’ять
страв, колачов печут, голубці, хто що має, печен’є.
Боби метали. Гриби варили, цього году не вродилися.
Такий снопик з овса. Поставили у кут, і стояв до Нового року. Худобі давали. Один керечун пекли. Круглий,
всередину клали боб, квасолю, сім’я, з тим пекли. Вбирали ялинку.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ І діти ходят [колядувати], і люди
ходят. Ідут із других сіл, і з горба, і уніяти, і православні. Ідут, колядуют, хлопці малі із звіздою, люди
такі молоді колядуют, дают до церкві [гроші].
ЙОРДАНСЬКИЙ
СЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Май скоро Бабин вечір,
а потому – Водощі. Водохресний вечір, Бабин вечір.
На Бабин вечір так, як на Святий вечір, готуют. Що
в кого є, так і на Бабин вечір. Йой, тепер усьо є. Йой,
давно коби б житнього хліба було, а теперьки аж мало
зачитує [?], уже худобині дают. Бідно було. Наша баба,
ріпки не було, всадили много, не колгосп, садили, а не
родилось чогось, так десь то було на Святий вечір і
Придер
Бабин вечір сварить, аби кожний з’їв ріпи?! Придерро
жуєм, аби було далі. Не родилось щось. А тепер родиться, та й купляємо.
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ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР. Вечір перед Водощами називали «Бабин вечір». Якось убиралися жінки та по
хатах ходили – від одніє хижі до другої. Жінки файно
убиралися, тоді ж не було такого, фартух такий витканий, із колопні спрядений, та то убиралися, та ходили
до сусіди – та до тої, а та до тої. Вони так ся вбирали,
так, щоб не познати одну другу бабу, вділись, щоби
не познали, як прийшла. Ще молодиці – тульки чотири такі кути на тім із ниток зроблений, чіпець, то вже
коли віддавалась, а тоді у молодиці тої плат, у моєї баби
було. Баби празнували, їх був вечір. Вони сходилися та
й вбралися, та й пішли до одної хати, дві чи три сусідки,
возьта й підуть до тої, щоб їх не познати. Гуню таку возь
муть, знаєте, із овець, баба бере чоловікові колошні,
аби вона на чоловіка похожа, колошні возьме, шапку,
гуню, іде баба, та іде друга баба, а той чоловік – дідо іде.
Йшли до сусіди, хоть де йшли. При моєї пам’яті пішли
убрата вбрали єдного чоловіка, – я нежонатий був, – убра
лись ми в бабу – одну, а другого – в діда, пішли далеко,
на вечорниці, і бороду поклали з клоччя, бороду йому
зробили, то прив’язали за вуха нитками клоччаними
такими міцними, зайшли ми до однієї хати, а пацан
такий був десь чотири-п’ять років та напудився, що
баба така завита та й дідо…А пацан зачав дуже піщапіщати, напудився, а мати того пацана вхопила за бороду,
та вуха понадрізували. Почала кров текти, то вийшли
вон… І на вечорницях так робили. І чоловіки на Бабин
друвечір вбиралися, як баба. Для баб [Бабин вечір], дру
гий день – Водощі. Всі надворі гуляли, сміяли хлопці, –
гуня, фартух, пілку, у молодицю вбирали. Такий закон
був. Бабоньки колядоньки співали під хатою. Бабоньки
перейспіванки свої знали. А я не помню, я своє вже перей
шов. Послє войни вже власть була інша. На Бабин вечір
баби вбираються. Жінки, діти. Так давно сорочки були,
свити, білки – так сьо вбирают, платину бере. От кажут,
у циганку – помалюються, в цигана і ідуть. Співали пісні [спеціальні]. Схожі на колядки. Файно співали у нас.
Їх пригощают, а вони не хотят їсти, їм дають гроші з
собою. Чоловіки не ходили. Після обіду і до опівночі.
І тоді вертались додому. Так роблят.

с. Колочава

ВОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА [На Водохреще]
Во
ВОДОХРЕЩА
ідут на Йордан, там читают Євангелію колько, довго, та далі святит пу(о)п,
та несут домув. Вечерю готуют. Дяк святив, ідут попи
по хижах, з д’яком, що читают, і святят. Колись зберізбері
по
гали [воду]. Як щось хворе...
гали
СТРІТЕННЯ
С ТРІТЕ
На Стрітення до церкви ходили, Богу молили, кажуть, що стрічаються зима з літом. Баби ві
віщали. Я то не чула. Палят свічку.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР (ЖИВНИЙ ЧЕТВЕР) У Живний четвер ходять діти по яйця. Їдуть на яйця та паску. Зачинаємо печі в Живний четвер. В суботу не дуже пече.
В четвер напечуть все. Я солодку люблю [паску]. І ще
сметанку би було, на молоці вчиню та й цукру. Все те,
що кажу, – в коша святит, ручником накривали.
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Давно било, довколо церкви
бігаємо, та й обливалися там коло церкви. Тепер –нє.
Записала О. Боряк 27 листопада 2008 р.
у с. Колочава Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Дербак Олени Михайлівни, 1927 р. н.,
та Дербак Василини Михайлівни, 1929 р. н.

Записала З. Гудченко 28 листопада 2008 р.
у с. Голятин Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Хміля Петра Андрійовича, 1949 р. н.

АНДРІЯ На Андрія ворожили, в декабрю місяцю. Кул’я
лічили – чи файний, чи не файний. То з тімборкою
[подружкою] ворожили – у нас неньо був, то сердив,
не давав. Писали імена, метали, якому мержити дали,
тот хапали дівки, яке ім’я буде. Я сама робила.

ГРОМОВІ ДНІ Був такий чоловік у сусідньому селі, то
говорили, шо коли буря буде, то він так розумово відганяв, знав він, шо відганяти. Або йшли до церкви та
дзвонили вночі, коли сильна мала буря бути, дзвін
мав відганяти бурю.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [«Керечун»] як хлібинка, височенький, овес закладали, і буб, і часник. Насипали муку,
та жму, та дам такі сліда – як лошаді або корови, на том
щось є. Яка хочеш худобина, айно, то то точно таке є
на муці. [По цьому дивилися, що буде вестися в госпо-

с. Голятин
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дарстві.] Все одна правда, я сама се робила. Дідо умер
перед мого чоловіка за п’ять год, то він був хазяїн, не
я. [Пекли на Різдво «керечун», і він лежав до Водохреща чи до Василя?] До Водощ держали. Їли. Я знаю, мій
дідо буб метав по хижі на Святий вечір. Сідаємо ми за
столи, стане, візьме буб в руки: «Во ім’я Отца і Сина...».
Помете, помете по всіх дідо, йой. Мій дідо хазяїн був,
то робив то все! Ми путали [на Святий вечір]. Ланц
залізний, туй ланц – столець запутали, я з чоловіком
робила, щоб корова не билася, коли ся доїть. Це точно,
било, било. Дванадцять [страв готували]: буб-квасолі,
колачі, компот, сліви колачені, ріпа ряжена, голубці.
Хліб на столі стоїт, та голубчик клали на столі, а тепер
кутю кладемо. То я кладу пшеницю, цукор мало і горіхов.Все на столі має сидіти. Кажуть, що мертві душі
йдут та їдят то-то, як се лишили. Десь давно, казали,
сипали муки на вікно, ідут душі їсти, чи є сліда якись.
І тепер залишаємо їжу на столі, цілий день.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Цвітна неділя – мацки [вербу] дають,
у нас в березі виросла. Це не верба, такі має листя, то
роздають, коли мируют. «Мацки» кажуть. То на Вербну неділю, а давно – Цвітна.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР (ЖИВНИЙ ЧЕТВЕР) Паску пекли у
четвер, а в суботу мало, а давно – в суботу. Мама вічно
пасв суботу пекла. Своя піч була. З білої муки, файні пас
ки. Яйця так не красили на якісь файні розвідки. Мали
черцибулю, з того відходило, і лиш просто клали, такі чер
воно-жовті, такі файні. Небагато ми красили, по десять
чи п’ятнадцять, дехто по вісімдесят і сто, у нас не було
стільки. На Живний четвер діти ходили з яйцями, хто
до кого – по сусідах, до нанашки, прийде, принесе три
чи чотири яйці. Ми не ходили. В четвер палят вогонь на
толоці, тепер колеса з машин палять. І на Пасху горить.
ВЕЛИКДЕ
НЬ Після служби
ВЕЛИКДЕНЬ
додоВЕЛИКДЕН
служби скоро вертаються додо
му. Тепер машинами, у кожному дворі тепер. У нас у
Колочаві не обливають водою. Коло церкви бавилибавили
ся: кладут дітлаха перед себе, кажут «гуся», а там далі
біідут, та до того гуся якось руками плескают, і так бі
можить кругом. Накладуют «гуся», может п’ятеро, а мо
жет і десятеро, а котра скоро прибежить, то схопить
жет
собі того «гуся», а та друга іде плескати та оббігати.
собі
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Тая дивная новина,
Нині Діва сина спородила,
В Віфліємі Марія єдина,
На ручках тримати,
Не в царській палаті,
Ну между бидляти
Попустені [?] во яслені
Треба то всі...
[...]
Марія Пречиста
І ридає, і питає
Його як невіста.
На ручках тримає,
Так йому співає,
Всемогущим творителем
Його називає...

БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщення я так роблю – я беру
галузку таку, на фрукт як, не несу, а по землі тягну,
тягну, тягну, тягну, за межу, та так тягну і так засуну,
не на вулицю, не на чуже поле... Витягнула аж на вулицю, на чуже поле – то погано... Щоби змії не йшли.
А далі як переходиться на чуже, пересунув. Я се роблю. Нічого не робили, дехто не їсть скоромне, а я їм.
В церкві розрішают їсти рибу.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ [Колядникам] ніц не давали, тольки гроші, писали, хто скільки давали, церкві давали.
Ідут по чотири-п’ять людей. І тепер так. Йой, я їх [колядок] кілька знала!

ні і святила свічки, то священик так казав, що вона і
від грома, і [від] блискавки, дуже та свічка, як запалити, дуже добра.

Водохресний вечір веЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Водохресний
ве
черю готували. Його ще називали «Бабин вечір». Ми
уже кличем «Водохресний». Ми коли ще були у мами,
Свя«Бабин вечір» кликали. Готували те саме, що і на Свя
тий вечір: гриби, квасолю мотали, фасуля колочена,
приправляли. Дуже файна. Коли давно, то не було...
Дуже бідно було. На п’ятеро дітей. Бідно, бідно...
ВОДОХРЕЩА Водуу святили на ріці. Д’яки, народу, що
йой-йой. Тепер ся вмивают, а давно не вмивали.

СЕРЕДОХРЕСТЯ На хрести. Хрест я вічно клала на хлів
на двері, так стоїть, великий такий доста. Домашню
роботу, хоч што [забороняли робити]. Робота така
не мається робити. Це п’ять заповідей церковних: ні
картошки садити в неділю – службу Божу слухати,
третя – постити, каждого року сповідатись і причащатись, а п’ята – в постах не свадьбовати. Завтра пост
зачинається, нині, пусні страви. Завтра п’ятниця... По
церковному ми так робили. Не беруть тепер [піст]. Вісімдесят два годи нині, не можу тепер постувать.
СТРІТЕННЯ На Стрітення зима з літом стрічається,
ніц не робили. Тепер до церкви ідуть, святять свічки.
А давно не святили. Ті свічки добрі. Хтось нападає,
хтось наступає, Боже сохрани, то пішла взяла свічку
ту, хрест та поклала, та воно пішло. Як була на Окраї

ЮРІЯ На Юрія худобу виганяют. Ніц, виганяют собі на
поле.
ТРІЙЦЯ Тройця у нас кличут «Свята неділя». До церкви [ідуть]. Ті мацки – на Зелену неділю робили.
А дерево – іва. Може і гуд лежить, палили, не можна
викидать.
СПАСА На Спаса яблука святили, брали яблука до церкви. І роблять косиці до Спаса, косиці святят – це квітка. В Ужгороді, то там і пшеницю святили, так в’язали.
Там файно, квітки святят.

с. Лозянський
Записала З. Гудченко 26 листопада 2008 р.
у с. Лозянський Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Собка Федора Васильовича, 1932 р. н.,
та Собко Калини Іванівни, 1937 р. н.
ВОДОХРЕЩА На Йордана вмиваються в холодній воді,
у красні плати витираються.
ГРОМОВІ ДНІ Коли дуже злива, дожді б’ют, моляться,
аби обернула погода пішла, аби дождів таких не било.
В церкві ся молят. [...] Ми ходили раньше в Хуст з процесією. І до нас ідут. І тепер ідут із Міжгір’я. З многих
міст. Раньше ми ходили в Ізі, був монастир великий. Іза
коло Хуста. То там ходили на отпуск. Туди йшли пішком босі з процесією. Провізу брали, піп із нами йшов.
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ЮРІЯ На Юря колісь ми скотарили, підеме скотаріти,
а такі косиці – юринки рвуть. То росте юринки. Такій
лист вєлікий, а такі жовті косиці. Ми то-то нарвєме. Із
дому ниток собі набереме. Нав’єми вінки коровам на
роги. Уже ми женем корови – такі прибрані в вінках
усі корови, такі домів брані такі йдуть. Як уже напаслися, вже на вечір. Май давно робили, та й так і нам
уже діти [діяти]. Перше весеннєє свято. Айно. То-то́
вєсєлоє́ – Юря.

СТРІТЕННЯ Просто Стрітення як свято, як релігійноє
свято, до церкви ідуть. Зберігають свічку, в основному
вона, як дуже гримить або шо, [допомагає].

ПЕТРА І ПАВЛА Ми кличемо «Пе́тра». То в Міжгір’я до
церкви ідуть. У нашом селі мало такого є. Ту до йде до
церкви. У нас єден Спас.

Записала О. Боряк у листопаді 2008 р.
у с. Лозянський Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Пойди Федота Васильовича, 1930 р. н.,
Пойди Олени Григорівни, 1929 р. н.,
та Мужко Любові Іванівни, 1930 р. н. , родом
з Вороніжчини (у с. Лозянський проживає з 1963 р.)

МАКОВІЯ Маковій є. Святять мак. Раньше віяли мак,
тепер не є. У сестри був, да якось вийшов з Міжгір’я і
все помикав.
ВОЗДВИЖЕННЯ [Чи кажуть, що від Воздвиження земля закривається на зиму?] То є так. Живина по хащах
дика йде гуляти на Здвига і сходяться по парах. Корови,
бики, де в них є, може, єдин вожак, сходяться большинство в горах на Здвига.

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК У понеділок після Великодня поливаються діти, а у вівторок жалилися.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Різдво готували лиш напісно всьо. Дев’ять, але й не дев’ять, а дванадцять
Го[страв]. Порахуют, але і більше як дванадцять. Го
лубці, картошка, фасолі, боби, сливи, гриби, салати
увсякі, колись капусту з бочки надерут, каші, меду в
тарелочці обов’язково. На празник на Різдво, а яки
соне дорогий [мед], а треба купити. Як без меду, без со
лодкого? Кутю не робили. Дванадцять страв і колачі.
паПісний хліб пекли – паляницю. У печі по чотирі па
Таляниці, могли і дві. Перву очередь керечун печуть. Та
кий, може, як тарєлка, невеликий, маленький, із вівса
косицю. Круглий, гладенький, всередині покладено
мало вівса, і косицею ту з вівса. Стоїть до Нового року
у коморі, а пекли перед Святого вечора. І той ще сніп,
що стояв із вівса, брали той керечун і той сніп і йшли
на річку мочити о 12 часі, бо тоди о 12 час іде свячений
копоток. Намочуть, то най солодкий той керечун. То ко
трая дівка має [йти заміж], то опівночі принесе води з
потока повнеє відро. Тепер дівки не ходять, кажуть, то
потока
неправда, та й не хотят іти. А пішли, може би, і правда
неправда,
собуло! Стіл треба обов’язково накрити, під стіл – со
ломи. А знаєте, що стіл треба обов’язково пов’язати
ланцями, лабусі, щоб він не втік, бо як подивите, то
й нема. Та правда [сміється]. Так колись батьки казали. [...] Діти мали бути всі в соломі, там, під столом.
Колядували там під столом діти. Метали пшеницю,
вінче. «Сієм, посіваєм», – так примовляли. У нас було,
що фасолі метали після вечері. Стануть коло порога
та мечут, кажут: «Се ягниця, се телиця, се то...». Примовляли так, аби худоба та велася. Як поїли, то знімали лантух. Сніп ставили у куток з соломи, вівсу.
Тиждень стояв, а далі після свят то-то забирали. Вже
керечун поїли, сніп забрали, корові придали, най коровка поїсть. То так було, а тепер най по-новому. Керечун святили, несли в воду, їли на Новий рік – на Василя. [На Святий вечір] поминають померлих. Котрі
як. Не треба накривати [вечерю], хай стоїть, бо вночі
можуть прийти, та то будуть їсти померлі батьки. То
кажут: «Не забирайте, не укривайте, бо прийдут їсти».
Раньше так робили. Щось остане, то всьо там стоїть,
не вкривали. А рано станем, а то всьо цілоє, не сильно так хтось їло [сміється]. Такого не було сильно, але
це точно, що правда. Дівки, як ворожили на Святий
вечір, вийдуть надвір. Кажуть: «Відки [собаки] забрешуть, відти свата...». Дівки ворожили. Да, я йшла, де б
там не йшла? І правда. Звідки свата прийшов, звідти
і пес забрехав. Се й но правда було. Ми і самі загадуєм, а діти: «Не говоріть, то давно було, нам такого і не

Е

ПОКРОВА На Покрову до церкви йдуть та й усе.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Цвітну неділю, перед Великодня
перша тота неділя, вербу святять. Коли корову виганяти, то треба корову тов гнати.

Записав С. Микитчук 26 листопада 2008 р.
у с. Лозянський Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Маркович Ганни Василівни, 1938 р. н.

Ф

АНДРІЯ Андрія
ія 13 [грудня], ну як давно ніц не робили,
бо казали, шо не можна робити. А так не святкуют.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Но, носят
осят подарки, дают подарподар
ки, всьо то-то кладут на вікно. Даруют май малим.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У нас
ас Святий вичір. У нашонашому селі шестого ходить колядка. Одягаются у всякі там
свої маски, циганка, і співают колядки приходят. Та
перед хатою співают, та даєм їм гроші, і йдут собі далі.
У нас три колядки такі ходят. А вже на другий день, на
Різдво ходить церковна колядка, то-то вже такі мужики
ходят, вже по пять-шість чоловік, тоже збирают гроші.
Ходят з хрестом, обовязково з хрестом. Такий хрест
перевязаний повісняним клочам, і дзвіночок. [Чи за
застеляють стіл соломою?] Било такоє, а типир уже нє, я
шє знаю, шо занесли сми солому верли на то, а то тог
тогди земля була. На Святий вечір заносим ми хліб такий
круглий спечений – киричун, і цей киричун має стояти
до Василя. А під нього кладем ми отаву, якщо корова
ся втелила та щось ї вимня ся болит. А на Василя берем
ми киричун і даєм корові, вівцям то-то, а потому самі
їсти.[Чи обв’язували ніжки стола на Святий вечір?]
Билі давно, то десь привязували, а потому курем давати їсти, треба взяти вуглик якийсь чи щось і дати курем їсти, тогди взяти коло обрисовати, аби ся держали
хати, аби не ходили і яйця не губили. То знаєш, курем
як давати їсти і взяти головню якусь недогорену, і так
кругом обвести їх усіх, аби ся держали цього обійстя.
А дерева на Святий вечір, усі плодові дерева, брали
сми солому і усі обвязували. І я завязую, а брат каже:
«Чи будеш родити, яблунька?». А я кажу: «Буду родити,
буду, не рубай мене».
ВОДОХРЕЩА Водохреще у церкві, а давно ходили на
річку. А типир на річку й не йдут. У церкві берут води,
в основному проточна вода ся бере.
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треба говорити». І не хотять слухать! До церкви йшли
на Різдво. Завтра вже Різдво – ідемо до церкви, один
чи два попи прийдуть – файно, то вже весело – Різдво.
Вже говорить за свадьби будуть. Після свят, там сватають, такий час приходить.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Водощі. Бабинець, Бабин
вечір перед Водощі. Так кличуть. Всьо варят, як на
Святий вечір, на другий день Водощі – Водощі Івана
Хрестителя. І на Бабин вечір вечеряли, так як на святий, так і бабин вечір. Пісной, так як Святой, лиш Бабин вечір. То за якоїсь баби, а ми лиш не знаєм – ні ми,
ні ви. Священик, може би, розказав. У нас старий батюшка, йому вісімдесят років, але ходить з Ріпинного
і всю неділю вийдит. Дуже багато знає приказок, всякі
притчи. Може, з книжок, а може, сам видумує, а дуже
много. Любимо його. Як давно було, [добре знає].

СПАСА [На Спаса] яблука приносили на службу.

с. Торунь
Записала О. Боряк 28 листопада 2008 р.
у с. Торунь Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
від Жаби Василини Василівни, 1945 р. н.,
та Жаби Федора Федоровича, 1940 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Солому під стіл заносили, ланцом в’язали ніжки під столом, щоби міцна сім’я була,
і в хазяйстві. Отаву на стіл ся клали і кречун. В принципі давно пекли все вдома, так і казали «печу кречун».
Хліба більше ся пекло. Кречун мав бути круглий і так
височкий. І ще закосичували кречун – вирізали такі
дірки, клали овес, колоски файні, і часник. Хто як – я
лише три робила, як хрест на тому, а є такі сім’ї, що
кілька людей у хижі, то на кажному колосок клали, то
ціла хаща була [сміються]. А їсти – дванадцять страв,
так обично робимо. Було дванадцять страв – усього
по чуть-чуть: пироги, ріпа, кутя – то тепер, колись ні,
тепер послєдні двадцять [років]. [Починали вечерю] з
чого хочеш. З якогось бульйону начинали – грибний
бульйон, а давно росів – капусту і фасуль варили, не кака
зали «капуста» чи «борщ» – «росів», може, і гриби для
запаху; біб був – усього помалу. Давно не було так, щоб
люди могли рибу купувати, більше як двадцять років
тому, це тепер так. Тепер і сливки покладемо, компот із
слив, груші. Але було у нас дванадцять страв. І кампот
варили, «узвар» казали, бо много усього було: і яблуко,
і груші – усьо кладем. До таких великих свят усьо при
приберем – і в хаті, і кругом хати, чистенько було, акуратно.
[На Святий вечір] говорили, що шукаю гриби – возьме
[На
патик або кочергу, хтось спрятав в куті або під піччю,
патик
десь під лавицею, та там гляділи гриби на Святий вечір. То казали, якщо на Святий вечір глядати гриби,
то їм ся гриби цілий рік будуть вестися. Після вечері
виходили надвір слухати, де собака гавкає: якщо в тій
стороні є хлопець віддаватися, там буде весілля. Так
казали: «Якщо в тому дворі буде собака гавкати, тамки
буде [весілля]». Но то, конешно, не справджується. [...]
Отава була на столі і сніп, а тоді кречунця клали. А ще
сніп із вівся. А кречун з пшеничного, ми вже не їли з
вівсяного. Молилися перед вечерею, свічку палили
і ладан – перед вечерю. Взяти із плити грани, у миску
сиплемо ладану і ходимо по хатах, і треба піти кругом
сараю, і в сарай зайти – злий дух відганяти, і тоді, хто
в нашій родині – то мама робить, і тоді ми сідаємо за
стіл, говоримо «Отче наш» – кожний за себе говорить
потиху, а тоді сідаємо і вечеряємо. Є люди, що ходят від
хати до хати колядувати. Просто, по-сусідські. Но в нашій сім’є так не заведено. Була радість [на Різдво], бо
не треба два тижні мести в хаті. То стояло, на Святий
вечір занесли, а на Івана Хрестителя треба було всьо
винести. Як ми вже повечеряли, уже не будемо вертатися до столу, то ми збираєм ложки, вилки докупи,
і ще давно, я знаю, в отаву їх зав’язували, щоб худоба
держалася вся вкупі – корова, теляти, були у нас давно-давно вівці, аби були вони всі вкупі, не розбігалися,
як ідут пасти. Вечерю залишали до ранку. Ми за живих
празнували. У нас взагалі на кожний празник не можна
робити. Ми у празник і у кожну неділю не працюємо.

ІМ

Ф
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ВОДОХРЕЩА Воду святили у церкві, а коли тепло,
а коли студінь, в церкві святили, та й у дворі святили – коли як. Раньше на ріці святили, на потоці. Милися у річці. Дома кути святили, подвір’я. Підуть, коли
замерзне, вирубе сокирою воду [кригу], щоб видко,
і там приходят з відрами, і піп там, з молитви, набирают воду собі в каністри, камінчика там несуть того,
у посуду, а піп співат, і всі молитви, доки не кончит.
А далі, як розходят, то дівчата, хорошо побирані, не
так, як тепер у тих штанах, у джинсах, то було червлечервленоє, файноє плаття, та тоді хлопці підуть, помиються
в прорубі, возьме її, котра найфайна, та втиреться –
файний був, рум’яний хлопчище, – помилися, і такий
червлений був, як те плаття. Файні плати були, то не
так. Тепер дівки в почмагах прийдуть до церкви, і то
все. Не можна дівкам у почмагах у церкву! Милися,
сваутиралися, були файні. [...] Після Водощі хлопці сва
таються, вже такі хлопці файні, червлені. [...] Йшли
додому, хліви святили, у стайнях свяченою водою. По
всіх кутах, по двору, по стайнях. Піп ходив по хижах
і тепер ходить, хрести кладе пензликом.

ТРІЙЦЯ [На Трійцю] то Свята неділя. Ідуть до церкви,
там служба. Липу в суботу ввечері заносили. І в церкві
тичут. Ліщинов обтичуют.

БЛАГОВІЩЕННЯ [На Благовіщення]
Благовіщення] святят водов, щоб
поганка не йшла, щоб чистий був колодязь, щоб якась
випаскуда не залізла. На Благовіщення всьо живе, все ви
ходит, то за того святят криницю – воду лили свячену.
СТРАСНИЙ ЧЕТВЕР, СТРАСН
СТРАСНА
П’ЯТНИЦЯ
НА П’ЯТ
НИЦЯ
ИЦЯ Паски пек
ИЦ
СТРАС
П’ЯТН
ли. Йшли до церкви. В п’ятницю не робили ніц, паски
пекли, вечеряли та йшли до церкви. Дванадцять раз
дзвонять д’яки, да й [у] п’ятницю так. Свічки палили у
четвер. Вогінь діти палят перед Великоднем, у четвер.
Коліся то цілу ніч палят.
ВЕЛИКДЕНЬ Чекали, як посвятять, і несли скоро додому, бо їсти хочеться. Паска свячена. Красят яйця, плетут файно вєнки, кладут на паску. [Паску печуть] хто
яку любить. Так не хочут її солодити, бо, кажут, солодка
недобра. Моя паска велика, малі не печу, і солодкая чомусь не підходить їсти. Сир роблять. І сир, і яйця, і масло – всьо у кошарі, там єсть такі, давно лиш було. Сир
запікали, у піч ставили, а сир видільно зробили. Такий
бузок – кликали «бузок», на блюді, це віддільно робили. Там у кошарі – там яйця, там сир, там масло, там
паска – все носили до церкви. Піп поміж паски ходив,
святив. Свяченоє не мож розкидати, нігідно, і свиням
не можна давать, корові ще мож – шкаралупа най свяченая, кури подовбают, кришки самому з’їсти, ліпше
корові, а поросяті – нєт.
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ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР По новому отаву заносили і сніп, і керечун пекли. Вже Бабин вечір, ми робимо
дванадцять страв, а є, що просто повечеряют. Обично
вечеряют. Керечун розламуєм, у нас є кілька худоби –
коров у стайні, то лиш корові дається, і ту отаву, що є
на столі, і керечун несем корові – на четвертий день.
На Бабин вечір готуємо так само, і керечун теж пекли,
і хліба, те самоє кісто. Цей вечір присвячений бабі, ну
бабам, всім бабам. Присвята Діва Христа родила, так
то Святий вечір для всіх, ну а Бабин вечір – там вже не
є народження нікого, а просто для баби. Треба у священика звідати. Кожна родина в своїй хаті. То Бабин
вечір, а далі Іван Хреститель іде – свята ся розхрещують. То свято Водощі.

ХУСТСЬКИЙ РАЙОН
с. Горінчово
Записала Є. Гайова 15 серпня 2006 р.
у с. Горінчово Хустського р-ну Закарпатської обл.
від Багоряк Юлини Михайлівни, 1924 р. н.
РІЗДВЯНИЙ С
СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
Святий вечір голова сім’ї
ВЯТВЕЧІР
ЧІР На Св
[вважався старший – дідо, бабця] молився. Потім
нянько проказував: «Дай нам Боже, щоб ми цей гуд
[рік] були всі вмісті, щоби дужі були і наступний гуд
модочекатися Святого вечора». Стіл зав’язували мо
тузом, і так він стояв аж до Водохресного вечора, до
Водощів. Зав’язували, щоби їхну родину ніхто не смів
обговорювати, попліткувати, щоби так роти людські
були зав’язані і ніяка сільська челядина не говорила
ротом за цю фамилію. Стул із столиною зв’язували
впоперек. Їжа на Святий вечір: гриби, пасулі, капуста,
дзьобачки, печениці, варена пшениця [«кутя» тут не
казали]. Коли починається говіння, у п’ятницю, у нас
святять варену пшеницю – на Федоровицю. Після ве
вечері ніхто не встає із-за столу, поки не помолиться,
чері
перехреститься. Керечун запікали із медом, лежав на
перехреститься.
столі або на покуті до Василія.
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ВОДОХРЕЩА Воду святили, то йшли на річку, рубали хрест, проруб, там ішли з церкви, молилися, піп
хрестив то всьо, а були і такі, що у прорву лізли, милися, і кінчався молебень, ішли до церкви і забирали кожен своє – посуду, і розходилися додому. [...]
Надо рано митися копійками на Водощі. В горня
бере воду, як ся молиться, там мечу копійки – чи
двадцять, чи п’ятдесят, і над тазиком наливаю – миюся тим, аби гроші постійно були. А ще баба наша
казала, як прийдуть з Водощі із водов священою, дівчатам треба митися водов і червону хустку втиратися, аби лице було гарне – червоне. На Бабин вечір
тоже пісно було, як і на Святий вечір. Від Святого
вечора до Водощі ніч не прясти не можна, ні плесплести, то святкується. Просто кажут, що межи свята
робити такого нічого не можна – микати, стирати.
Як ще йшли під жолобок, під воду, то того не можможна. А чому? Бо вода святиться, і буде загрязнена, не
мож полокати в воді. І ще, кажуть, після Водощів
за три дні не можна полокати, то ми і не робили,
не йшли, може, тільки в хаті, щоб туди не нести. До
півночі починают молитви, то вже воду святят, свясвятят опівночі. Священик іде кропити в хаті. Іде і в
Бабин вечір, куди собі наладит, і далі ще на Івана
Хрестителя. Після свят свадьбоват.

міжні, незаймані дівчата. І раньше було, що без хусток, а зараз дівчата ідут до церкви в хустках, раньше,
наприклад, я ходила ще без хустки, тепер не так часто
і ходжу. Тут у нас в Торуні дуже стара церква – право
славна, а була уніатська, а служба – православний священик служить, і молебен православний. У нас є єговісти, євангелісти, п’ятидесятники. Суботники собі
построїли дом, євангелісти, баптисти купили собі
зданіє. Була корчма, була кухня, начало розпадати, начали всякі секти утворити, і там, де гуляли, пили, почалися молити. В їхній вірі горілку не п’ють.

СТРІТЕННЯ На Стрітення
трітення зима з літом зустрічається,
і якщо на той день перемагає зима, то весна буде пізня.
Ще кажут, що якщо на Стрітення вода на вулиці, що
півень води нап’ється, значит, як будут картошку саса
дити – буде дощ, будуть сапати картошку – буде дощ,
будут брати – тоже буде дощ.
МАСНИЦЯ Масляниця у нас
ас – перед постом останній
тиждень. Уже молочні продукти, а мн’ясо не їсти.
У нас скромніше іде. Макарони з молоком, лопатки –
фасолі у своїй початковій стадії росту – у початках,
молоді, в банках, на заготовку, і тоді то з молоком роблят. Теперешнє пісноє є. Молодесенька, м’якенька.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщення, якщо жінка вагітна, цілу службу мусить продержати свічку, і як роди,
запалити ту свічку, і будуть легкі роди.
ВЕЛИКДЕНЬ У нас на Великдень ідут і палять на гроби
свічки, на сам Великдень. Це роблят. І на Томину неділю ідут, священики, усі.
УСПІННЯ У нас на Матку [Успіння Пресвятої Богородиці] до церкви запрошуют багато священиків, моляться в церкві, і виносят, по-нашому – «павіза» [хоругва],
три круги кругом церкви обходят, і так усі люди, що в
церкві, тоже ходят за тим. І несут павізи дівчата неза-

с. Драгово
Записала Є. Гайова 12 серпня 2006 р.
у с. Драгово Хустського р-ну Закарпатської обл.
від Ріжко Христини Іванівни, 1936 р. н.
ПАНТЕЛЕЙМОНА У нашому селі свято Пантелеймона
тут називають «Палия». У цей день ніколи не косили
сіно, бо ко робив – мало кому вдало, щоб його потім
не запалив грум [грім]. Мій старий приказував, що вни
косили з сусідом, то отець йому каже: «Не коси ти нині
та й не мечи сіно в копицю». «Ай, та што то», – каже
сусід. Сіли під копицею, а грум ударив та й запалив копицю. В сей день не мож було нічого робити з сіном.
ДМИТРА Ми цей день інакше кличеме – свято Митря.
В сей день ішли на гроби і палили свічки, так поминаємо своїх вітців.

с. Золотарьово
Записала Є. Гайова 9, 15 серпня 2006 р.
у с. Золотарьово Хустського р-ну Закарпатської обл.
від Голяк Олени Василівни, 1924 р. н. ,
та Бабич Терезії Петрівни, 1929 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святий вечір чинили до
вечері дванадцять пусних страв: голубці, рибу, гриби,
мішанку, ріпу з сухими грибами, компот, буряк, огір-
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ки квасні із діжки, хліб. На стіл клали отаву, скатерку, гарний отиральник, а зверху на сіно клали карачун, біля нього клали струки мелаю, пасулю, часник.
Так все це лежить доста довго – до Василія. Вечеряти
починали після того, як худобу обшорили. Перед вечерею всі моляться. Благословляв вечерю старший в
сім’ї і обов’язково чоловік. Діти йшли попід хижі колядувати після вечері, а потім усі йшли на всеночну.
ВАСИЛЯ Зранку різали карачун, несли худобі дати і
всім давали по кусочку. А у воду, якою вмивалися,
на денце метали копійки. Робили це до сходу сонця,
щоб цілий гуд [рік] гроші велися. Май скоро вмивався хазяїн, а далі діти вмивалися. Сіно з-під карачуна давали корові або прятали за селемену, щоб мати
чим покурити, коли у корови вим’я пухне. Зерно змішували із насінням, яке буде весною висіватися. Три
струки кукурудзи обмолочували і теж додавали до
посівного насіння.
ВОДОХРЕЩА На Водощі в півночі 18 січня йшлося
святити воду у церкві, а 19-го – святили воду на річці.
Принесеною водою освячували всюди: хату, колодязь,
стайні.

й дитинку було колише ногою. На вечорницях і на
прядках пряли. Молодь грала у «Косичку плести».
Ішли к дверьом, лусь, лусь, лусь і питали: «Ко там?» –
«Я така й така, кличу такого леґіня косичку плести».
Закликала, поцілувала та й пішла, а він собі кличе
того, кого хоче. Хлопці на вечорниці приходили пізно, тому що кожен хотів провести свою любаску додому. Тому коли вони приходили, то ми уже встигали
добре напрясти.

с. Липовець
Записала Є. Гайова 15 серпня 2006 р.
у с. Липовець Хустського р-ну Закарпатської обл.
від Бляшинець Юлії Василівни, 1919 р. н.
АНДРІЯ Була ворожка на майбутнього судженого. Вечерком кожна лічила коли гороженого плоту: «Не перший, не другий, не третій, не четвертий.., а дев’яти –
муй». Приказувала: «Трясу, трясу плотом, як чорт
болотом, межник межником, а я своїм женихом». І то
дев’ятий кулок кожен свій утяг з плоту і несли у хижу.
Та який був кілок, та такий мав бути і майбутній чоло
чоловік. Було чим палити п’єц господині, у якої ворожили,
за цей вечір нанесемо до неї у хижу з плоту тих кілків.
А ще ворожили на заміжжя, чи віддасться цього року.
Ці коли [кілки], що кожна витягла, ішли метати на
яблуньку-дичку. Чий кул залишиться на дереві, зназна
чить цей рік оддасться. А якщо кіл упав, то забирала
і йшла вночі у кутець [саж], а там свині, і тим кулом
штурхала свиню, і промовляла: «Гур, веперь, чи од
оддамся тепер?». І коли він рохне, значить оддамся, а як
ні – то ніт. Або ще так говорили: «Гур, свиня, чи в м’я
буде стара?» [чи буде свекруха].

Е

СТРІТЕННЯ Якщо у цей день мороз сильний, то май
скоро буде весна. Якщо зі стріх капле вода, то тоді вес
весна швидко прийде.

Ф

зали: «Ідемо по мицку». У нас освяосвяВЕРБНА НЕДІЛЯ Казали:
чену мицку [вербу] несуть на цвинтар і кладуть на
гроби, а потім несуть її до хижі і кладуть за селемену.

расний четвер освячували свічсвічЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Страсний
проку, її було добре запалити, коли буря надходила, і прочитати молитви, щоби відвести біду від хижі, поля.
Свячену воду використовували теж. Огень отгашува
отгашували. Від поганого ока брали свячену воду, метали в неї
грань із шпора.

ТРІЙЦЯ У суботу гіллям з липи замаювали хижі зовні
і всередині: клали за селемени, над іконою, на покуті, любисткові листочки на оболоки ліпили у вигляді
хрестика. Клали липу в стайні, на турназі.

РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР Батько шорит по подвір’ю
РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
Н
і годує худобу, щоб вона опівночі нич поганого про
тебе
тебе не повіла Богу. Готує дров на кілька днів. Мама
готувала страви, діти – ко що міг: старші порядок у
хижі робили, постелі встеляли, бо хлопці прийдуть
колядувати, землю мастили. На скатерть клали отаву,
струки мелаю, карачун клали на покуті під образами,
бо стіл треба був увесь час, а карачун стоїть на столі
аж до Василія. На столі під карачун клали сіно, його
клали посередині столу, в нього втикали свічку, обкладали його довкола різним посівним насінням, щоб
воно благословеноє було на наступний рік. В карачуні
запікали у скляночці мід. Починали вечерю з молитов, читав їх старший в роду. За вечерею ноги ставили
на металевий ланц, щоби цілий рік не хворіти. Малі
діти колядували до вечері 6 січня, з бетлегемами ватаги хлопців ходили до служби у храмі, а на службу
обов’язково всі сходилися. Старші під вечір ходили з
сопілкою, дримбою.

ПИЛИПІВКА У наших селах на вечорницях пряли
з хлопцями. Прийшли хлопці і командують: «Розвийтеся!» – [зніми хустку з голови] у Пилипівку.
А якщо дівка не слухала хлопця, то він міг і кужілку
поламати. Бо коли вона розвиється, він може її поцілувати, а так – ні. Хлопець на вечорницях, у тієї дівки, котру любив, старався вибити із рук веретено,
щоби вона його поцілувала. А дівка, котра любила
хлопця, теж старалася навмисно упустити веретено,
щоби він його підняв і поцілував її. Дівчата ходили
прясти із кужелем, а жони – із кужелем, який вставлявся у присідачку. То лиш жони присідали, та ще

ВАСИЛЯ На Василія розрізали карачун, перший кусок
нянько утяв і май скоресенько худобі понесли, а тогди всім роздають. Хату від Святої вечері і до Василія
мели, но сміття не виносилося, у куток зміталося. На
Василія це пометення несли на город, у сад, палили
і приповідали: «Аби тулько било садовини, як пометення». Або коли несеш сміття, то примовляєш: «Не
сміття сію, а уроду по городу» [не сміття сію, а добрий урожай по городу]. На Василія наливали воду,
метали в неї гроші, коралі і вранці, коли вмивалися,
то про себе промовляла: «Аби така красна била, як
коралі, аби мене так хлопці любили, як усі гроші лю-
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основному пекли із мелайного бобоВЕЛИКДЕНЬ Хліб в основному
місирошна, лише паску пекли із пшеничного. Коли місили тісто на паску, то і тогди, і тепер так, вергли щось
під ноги, не можна було на голій долівці стояти. Коли
заходив у хижу чоловік з освяченою паскою, метали
під ноги кожуха. Зверху паску оздоблювали посереди
ні хрестом із трьох смужок [у вигляді косички] і до
додавали потятка, звіздочки. В кошик клали святити
яйця, сир, солонину, шовдир, сіль, часник несли у ру
руках, а паску несли у бесагах. Починали розговлятися
з паски.
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блять». Я си так три рази умиваю, а воду цю виливали
на косиці, щоб була така гарна, як косиці. Хазяїн брав
у руки топір, підходив до дерева і промовляв: «Я тя
зрубаю». А жінка в цей час, захищаючи дерево, проказувала: «Не рубай єго, воно буде родити». Коли палили, то говорили: «Щоби так, як густо стелиться дим на
садовину, був такий щедрий урожай». Раненько малі
хлопчики вінчовати ходили.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Водохресний вечір
святили воду у церкві в канточках. Цією водою святили всюди: хижу, колодязь, худобу, у стайні – все освячували. Кропильце з васильок робили.

ПИЛИПІВКА Починалися вечорниці після Покрови,
коли уже готове було прядиво. Хату винаймали у селі
у тих, хто приймав, просилися, питали у господарів:
«Чи приймаєте нас, кулько платити?». На вечорниці
треба було хазяйці нести півлітри гасу до лампи. Кожен вечір його по черзі хтось мав принести. І по черзі
треба було один вечір прясти для хазяйки – така була
плата. Я з сіми років недалеко від хижі ходила прясти. І то вже знала, коли мамка запалила лампу, я зачісуюся, миюся, підготувала одяг і зачинаю прясти на
веретено, аби не йшла з порожнім веретеном. За один
вечір небагато напрядала, я більше у танцях була.
У нашій родині було п’ять дівок, я найменша. Батьки
мене залишали на свою старість, вони мене пестили і
влаштовуне сварили, що мало напряла. […] Молодь влаштову
вала вечорничі ігри. «Печемо гусака». Гусака пік май
велеґінь, дівчата гусака не пекли. Він нав’є клоччя на ве
ретено і кладе ніби у шпор, і каже: «Печеться гусак,
пече, масть із нього не тече, має поцілувати Галина».
А хлопців повна хижа. Вона встає і має бідна звідати:
«Цюлювати тя?». Він відповідає: «Цюлюй». Вона його
діцьом у щоку або вухо, чи висок. Цілують його всі ді
вчата по черзі, які є на даний момент у хижі. Дехто із
хлопців може сказати: «Мене не так». Він хоче, щоби
вона поцюлювала його у губи. І починається спор. Він
не відступає: «Не хочеш, то полом’ю кужівку». А того
ніхто не хоче, щоб їй хто кужілку уломив, то і дома
цьобудуть знати, і по селу розголос піде. Іде вона і цьо
має його у губи. І так його цілують усі дівчата по черзі.
Але він котрійсь дівчині може відповісти: «Не треба».
Але
хоВона почервоніє і йде гет від нього. Інколи було не хо
Вона
черчеш його цілувати, але вона, сарака, мусить свою чер
гу відбути. Він пече того гусака, поки його всі дівчата
у хижі не перецілують. Іще сяке було у говіння: «Упав
ім у колодязь». Леґінь говорить: «Упав ім у колодязь!».
Його питають: «Коби тя утяг?». Він називає ім’я тієї,
котра має іти його цілувати. Тоді вона каже: «Впала-м
у колодязь». Її звідують: «Ко би тя утяг?». І так гра
продовжується. У цій грі має право і дівчина вибирати собі леґіня. Було так, що хижу, у якій ми прядемо,
замикали, і я вать так кажу: «Я умерла». А дівчата наді
мною припадают, приказують: «Олено, йой, кась була
красна. Йой, Лянко, Лянко, буш ти з нами не будеш
ходити». Плачут. Я ся не маю права сміятися, я вмерла. А хлопці стукають у двері, а ми не відкриваємо, бо
ми там повмирали. І тоді співаємо жалісливу пісню.
А тоді несуть мене у яму, а нести не біруют, важка ж.
Несуть, сміються, відкривають двері іншої кімнати і
«бах» мене на лаву, і прядуть далі. Вже отворили хлопцям двері, і вони уже заходять. І сякісь ви, і такісь ви,
так лают нас, коли заходят.

Е

ВОДОХРЕЩА Після служби йшли всією громадою, несли павіси на Тиску святити воду у річці. Там люди чинили проруб, і там ся вода святила. Над водою молився
священик, опускав у воду хреста, а ми всі тримали в
руках павіси, свічки-«трійци». Усі з проруба умивалися
тою священною водою, щоби були здорові, чисті, аби
нечистий дух не господарював над челядником і не
мав діла до живої душі. Челядь набирала воду в канти,
тепер воду кожен приносить у храм з дому і так святять. Освячена вода стоїть за гуд [рік] в кожній хижі,
нею користуються від усякої біди і неприємностей: ци
дитя маленьке плаче у хижі – покропили, дали попити.
У селі немає такої хижі, де не було би свяченої води.

клали на павіси. В п’ятницю на Русаля харили липою
хижі попід стріхи, вікна, турназ, двір, на воротах клали, втикали гілку в городець, у хлів клали. В хижах
травою, косицями посипали долівки, тиждень по такій долівці ходили.

Ф

СТРІТЕННЯ В цей день
ень дивилися: якщо із стріх капає,
то скоро зимі буде кінець. На Стрітення святять свічсвічку громничну – вона від усього добра. Коли сильна
буря, блиск, грім – палимо.
чену мицку [вербу] кладемо на
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Освячену
геренду.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ Тісто
сто на паску замішували не на голій додолівці, а вергли пуд ноги верету, петик. Раніше паску
несли святити у скатертях, дали у бесагах, а тепер у
кошиках. На пасці випікаємо по центру хрест, а в кукутиках – косички. [...] На Великдень у полі сходилося
багато дівчат, але лише із свого кутка. Казали один
одному, щоб приходили на баль під грушку. За селом
росла грушка, і ми там балювали, подальше від очей.
Хлопці могли ходити хоть куда, а дівчині ганьба була
іти до інших дівчат. Дивимося: хлопці ланцом ідуть.
Ми співаємо. Кожен котру хоче, за плат вхопить. По
Посидимо, поговоримо і ідемо додому вже парами. То
більш нич, тільки вдвох ходимо. Задзвонять дзвони
на вечірню, ми всі ідеме гет з поля у церкву. По вечір
вечірній службі знову так. Аж мене ніко не взяв, мені було
обідно, ганьба. Ішла дому так, щоб ніхто не видів, що
мене ніко не хотів. При виборі собі пари прислухалися до порад мами, нянька.

ТРІЙЦЯ Свято Трійці називали «Свята неділя», «Русаля». Після служби Божої у церкві всі йшли процесією
з павісами в руках до хреста на полі, святили дорогу,
і всі біля хреста молилися. Плели віночки із жита і
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с. Берестове
Записали Л. Артюх та О. Васянович 17 червня 2012 р.
у с. Берестове Бердянського р-ну Запорізької обл.
від Шульги (Катрич) Лідії Григорівни, 1937 р. н.

Е

АНДРІЯ Оце на Андрея, я знаю, всігда наша мама каже:
«Ану, дівчата, давайте на низ». Дві, три гілочки вирізали,
в бутилку води наливали і ставляли. Оце до Різдва вона
должна в хаті зацвісти. Як ото ж зацвіте, це значить –
харашо. Було колись у нас один год так зацвіло. Як
дівчата ворожили? Та було всього. І перед дзеркалами,
як ми були дівчатами. Дзеркало заносили оце ж у хату,
ставляли і зерно насипали, і пітуха заносили. Оце ж
пітух як кинеться у дзеркало, значить це чоловік буде
гулять, а якшо хватає зразу за пшеницю, значить буде
чоловік роботящий. А те, шо через хату кидать оце чобіт,
свій чобіт кидала. Кидала чобіт я. І все падало туди, на
Маріуполь. А виходила заміж я, то те, де я жила, оце сюди
вийшла. Два годи пожила, він вбився, з трахтором пішов
за місток. А тоді кидала вже, і вдовою була, тоже так як
на Маріуполь. То з Маріуполя і прийшов. Воно не то шо
на Маріуполь, а в ту сторону. Двадцять два годи я з ним
прожила, а він тоді мене бросив, пішов. Не розписані ми
були, нічого, а другу дочку прижила. Оце так.

кутю. А зразу ж рис одварила, закипів, закрила так,
шоб він розпадався, і води поменше, тоді воно розпадається, і харашо. І канфети кладемо. Вообще я заправляю: і канфети кладу, і з винограду ізюм кладеш,
а маку ж нема. [Раніше] добавляли, тоді ж не було
наркоманів. Можна й меду, шоб солодка була. Як нема
меду – сахарь. А так на городі мак я держала, як отам я
жила. У мене мачина, мабуть, годів уже сорок лежить
приноотам у хаті. Вона ціленька, освячена. Ну, діти прино
сять оце вечерю. Принімаю. Гроші там даєш. [Кажуть:]
Ко«Батько і мати прислали Вам вечерю». – «Спасіба». Ко
лись тоже таке було, і я носила вечерю.

ІМ

Ф

МАЛАНКИ
М
А ЛА
ЛАН
НКИ З школи
школи йдемо, співаємо «Меланку» попид
ковікнами. За цю «Меланку» тоді п’ять копійок, три ко
копіпійки давали, дві копійки давали, хто двадцять копі
карйок дасть, хто як. І пиріжки пекли з квасольою, з кар
тошкою, з капустою. Канхветів мало давали. А це все
таке. Пєчєння пекли. Бєдность була. Так шо у людей
шо було. Оце так. А тепер оце шо я даю? Як я купикупи
ла канхвет таких по шійсят копійок штука чи там по
рублю і там два рублі даю чи руб, чи пєтьорку. Кому
як. Хто родич, своїший – даю більше, чужі – менше.
як.
Тут оце я жила, то дві дєвочки, вони вже взрослі дівчатка, оце як Маланки приходять співать, вони надівали платки великі. Бєдность же була, так хотілося і
платків, і все. Тепер і платки єсть, та нема куди носить.
Дівчатка поприходили, платки позапинали великі з
китичками, цвітасті. Як красиво – любо глянуть.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО
ОВОГО Мико
Миколая
лая ми празнуємо – це
дев’ятнадцятого дєкабря. А Варя – сімнадцятого,
а Савка – вісімнадцятого. Оце цівочки біло тоже Ми
МиСвятоколая. Його на год три празники. [Чи дають на Свято
го Миколая дітям подарунки?] У нас і тоді не носили
їх ніколи, і зразу ніхто їх не носе. У селі ж. Ну, може,
Западу школі. Я не знаю. А так ніхто, ніде, нічого. У Запад
ній Україні там дужче люди празнують і все чисто. А
в нас якось не так. Чого не так? А того, шо нас при
савєтській власті відучили. Мати казала: «Старайтеся мовчки, перехристилася та й всьо». Я як мала
була, мене, канєшно, відучили. Парторг був у нас, я
була мала, вже ж із церкви оце прийшли. Вже у школу я ходила. І йде ж оцей парторг, а я кажу: «Христос
воскрес!». А він став і каже: «Безсовісна, як тобі не
стидно. А в школу ходиш. Ідеш – христосаєшся. Шоб
я цього більше не чув». А дояркою як робила, він мене
любив страшне. От він мене відучив від оцього. Раз
мені сказали – я його запоминаю на всю жизнь. І так
він мені зразу у пам’яті стоїть.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Вечерю варю кутю. І так
коли надумаю, я люблю зварить. Ми арновку у ступі
товкли і ото варили кутю. І при мамі ото ми варили

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Хлопці не співають «Маланку».
Вони утром ходили посівать. Ми «Маланку» вечером
співаєм, а вони утром ходять посипать. Тіки хлопці.
Всігда. Каждий год я приглашаю, кажу: «Приходьте,
потому шо як на Новий год оце посипать, должен мужик перший в хату увійти». Для чого? Ну, кажуть, він
щастя в хату приносить. Мужик приносе щастя. [Коли
жінка перша ввійде,] то пагане дєло. От я стараюся в
той [день] не іти ні до кого. Не хочу зла. Вони заходять у хату. Хто в веранді, не – то в хату. Дивляться,
де іконка. На іконку і тако [посипають]. У той день не
змітають. На другий день якшо то – в угольчик, курям. […] Ще на Вечерю чи на Новий год. От забулася! Оце бігали дівчата під вікна: шо люди балакають.
Якшо шось там балакають, значить вийду заміж, а нє,
значить не вийду заміж. Люди ж усяке балакають. Чи
там собаку з хати вигонять, чи кота, або: «Піди там
возьми». Значить, якшо сказали «піди», значить підеш
заміж, а якшо не кажуть, значить не підеш заміж.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Воду святить я всігда їду,
оце де ви були, вони мене забирають у церкву. Оце я
бітончик води святю, повний, і оце сестрі даю. При-
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ходю – в колодязь налила, курям поналивала, собаці
дала. Усім. І сама часто і густо п’ю. [У вас воду святять
напередодні Водохреща?] Да, святять вечером. Голодна кутя. Вариться і кутя. Тоді оце було наша мама на
Голодну кутю всігда пече пирог такий і клала п’ятак, а
тоді ж ріже оце ж на кусочки. Значить, кому п’ятак попав, та щаслива людина. Оце розіклав, наклав повидла,
а тоді оце порізав, кладеться смужечки. Закривається.
Воно трошки отамо остається, ну а той же п’ятак там.
Раньше було, як Голодна кутя, то хрестики попише на
дверях. То я й тепер понаписую. Казали: «Озвар на
базар, кутю на покутя!». Коло вікони наскладали сіна,
на неї – каструльку з кутєю, ше й з узваром. І хлібину
кладемо. А тепер уже все. Культура вся в телевізорі
стоїть. Куті насипала, поїли, та й попразнували. Трохи
придержувалися раньше, а тепер! Старіші й дурніші
стали. Молоді й ті ше дужче придержуються. Вони не
одвикли од церкви.

Е

ВОДОХРЕЩА Помню, я мала була, на річку ми ходили
[на Водохреща]. Нас мама всігда посилала. Там хрест.
І оце тут я уже жила, в мене вообще хата була там, заміж я виходила, і оце вже тут я була. І їздила у Благовіщенку, там тоже оце. Так там на греблі тоже оце
хрест вирізали були, мороз саме великий був. Хрест
вирізали, стіл стояв, і там святили воду. [Чи кропите
Ви хату, коли приносите свячену воду додому?] Обізатєльно і «Отче наш» читаю. І на дверях, і на вікні
[пишуть хрестики крейдою]. [Чи кажуть, що на ВоВодохреща посилюються морози?] Так всігда. І хоть як,
всьо равно мороз придавлює.

церкви, кажеш: «Верба б’є, не я б’ю, за тиждень – Великдень, не вмирай, червоної крашанки дожидай».
Оце так. По спині б’ють, б’ють, шоб спина не боліла,
шоб щастя було. Вербна неділя, вона холодна. У нас
оце – Вербна неділя, а в євреїв – Паска. Всігда оце
Вербна [неділя] холодна. Оце Єврейська Паска. Оце
вона нам порте все. «Єврейські кучки».́
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Чистий четвер старалися усе поприбирать і поли помить, усе. [Чому миються у Чистий четвер?] Усі нечисті, які єсть, нехороше, може,
шось сказали на вас чи шо-небудь, оце воно змивається все в Чистий четвер. І всігда утром до сходу сонця
нас мати покупає. Паску можна начинать у Чистий
четвер пекти. Ну я паску стараюся пекти всігда у суботу, шоб свіжіша була. І яйця в суботу варю, і все.
[Мама паску] пекла всяк: і [в] п’ятницю, і в суботу.
Канєшно, Страсна п’ятниця, но пекли. Крашанки
красили і красками всякими, но я посліднє время –
у цибулиння. Цибулиння – це таке, шелушиння це-во
одварювать і пить. Воно лічебне. Стараюся крашанку,
яка лопнула, то не страшно. А то краска позалазила.
Ну, а люде красять і жовтим, і зеленим, і синім. КрасКрас
ками. Вже його не з’їси тоді. [Мама фарбувала] тоже
цибулинням. Тоді ж бєдность була. Оце ж цибуля, оце
ж шелушиння назбирала. Вже у мене назбирано там,
вже в салафаночку закрила, вже замотане і стоїть.

Ф

ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕЛИКДЕ
НЬ В нас мама
мама
ЛИКДЕН
ама була. Оце в церкву понесли паспас
ки святить. Ми приходим. Вона вже борща наварила,
вже все приготовила. Столик такий круглий, такий нини
зенький, скамейочки. Уже борщ наварений. Все. Я додо
яркою робила. Вже приходю з роботи, вже мама їсти
наварила. І оце на Паску всігда було приходимо, і утром
нас мама буде: «Дівчата, вставайте, ви ж казали подиподи
виться,
виться, чи радується сонце». Я не знаю, скільки я не
замічала,
замічала, чи воно радувалося, чи нє. [Що освячують у
церкві на Великдень?] Усе можна брать. І сало можна
брать, і колбасу можна брать, і кров’янку можна брать,
і соль [можна] брать, і воду можна брать. Святить можна. Ну, найлучча вода та, шо святиться на Йордань. Оце
сама сильніша вода. А так і на Паску можна тоже. Паску
тоже. [Вино] єсть люде беруть. [Скільки яєць беруть на
освячення?] По сім’ї. Каждому, шоб яїчко з’їло. Я, например, беру пару лишніх, може, кому дам, або по дорозі стрілася, та дала. [Вітаються:] «Христос воскрес!» –
«Воістину воскрес!» Не цілуються. З родичами цілуємося, а з чужими – нє. [Після церкви] як сім’я, сідають
їсти. Розговілися. [Починають] із крашанки. Каждому
крашанку. Я беру по сім’ї. Оце дарма – моїх дітей тут
нема, но я беру і для їх. Святю. Не, то комусь дала, но я
знаю, шо це я для дітей, шоб свячену крашаночку з’їли.
[Шкаралупу з крашанок –] курям. У нас писанки не писали ніколи. Нє. У нас такого немає. […] Кажуть, що у
рай попадають, особенно ті, шо на Паску вмирають. До
Паски вмирають, це, кажуть, у рай попадають. Правда
воно чи неправда, Бог Святий знає.

СТРІТЕННЯ Стрітєніє.
рітєніє. Це стрічається зима з літом. Це,
по-моєму, у февралі.

ІМ

ЯВДОХИ А в марту
ту чотирнадцятого Явдошка. Раньше
батьки наші знали. Знаєте, оце ж і в газеті пишуть. Як
з стріхи капає, весна буде затяжна. А другі кажуть, як
із стріхи [капає], то весна буде рання. А воно не розрозбереш. Як води півень нап’ється, то паша буде. Оце
таке. На Явдошки празнуєм празник цей. Картошку
вносимо ранше. Я картошку вношу в конці февраля,
в началі марта. Оце так.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок
Сорок святих було колись мені з
моєю кумою. Повна сапетка... Ви знаєте, шо то таке?
Корзина така була. Вообще ранше плели сапетки.́ Носили на ферму коровам давать. У мене і дома сапетка
була. Ми з нею учинили, бубликів як напекли повну
сапетку, а тоді переділили напополам. У мене піч була.
Значить учиняли, туди і вареньку, і все інше. І тоді ж
можна оце підрізать кренделєм. І крашанки. Варять
зразу, а тоді на доску і у піч. І вони так поприжарювалися. Їли просто і всьо, людям давали. Як мороз на
Сорок святих, це я вже признала сама, значить мороз буде і в маю. Оце в цім году якось морози були.
А якраз на Сорок [святих] морозу не було, картошка
пройшла. Кажуть, шо сорок морозів буде.
БЛАГОВІЩЕННЯ Дуже великий празник. На цей день
стараємося нічого не робить. Птичка, кажуть, гнізда
не в’є. [До якого свята не можна на землі працювати?]
Оце Благовіщення. [Чи кажуть, що яка погода на Благовіщення, така й на Великдень буде?] Кажуть. Пожалуй пошти збувається.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ У мене стара [свячена верба] стоїть у
кладовці і досі. Я палю якшо шо. Ото ж прийдеш із

ТРІЙЦЯ А Тройцю тоже празнували, всігда квітчали в
хаті, там як у мами ми жили, долівки – сіном, у нас же
низ великий був, оце пішли ми, косить же не вміли,
ножем нарізали ми пирій, в хатах трусили так ловко.
На вікна оце цвіти рвали, на полі оце рвали. Сокирки
були, як воно, та біленьким воно цвіте, оце рвали ці
цвіти. Кабанці – вони розовим цвітуть і такі пахущі.
Такі пахущі – страшне. Тиждень стоїть.
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ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Чи
святкують у Вашому селі Івана Купала?] Празнують
каждий год. Отам у центрі коло річки, там і співають.
Тоді [в дитячі роки інформатора] не празнували, а
зразу празнують.
ПЕТРА І ПАВЛА [Чи частували пастухів на Петра?] Та
в нас так: його годує той, чия черга пасти. Виносять
торбу. А це вже ось той год ніхто й не годував, він свій
харч їсть. Шо бере із дому. Тоді, конєшно, грошей же
не платили, то й годували, а тепер же гроші платять.
ІЛЛІ Ілія – куди вітер, туди й я. Ранше казали, шо як до
Ілія – дощ іде за вітром, а як Ілія пройшов, то дощ іде
проти вітру. Це так всігда було казали. Так воно і єсть.
Я замічаю. Оце як дощ і находе, значить і вітер сюди,
а як не те, то пішов дощ туди. Отаке. На Ілія тоже нада
стараться не купаться, особенно п’яному не нада купаться – можеть утопиться.
МАКОВІЯ А мед святять на Маковія. Ой, садили мак,
було скільки маку. Наркомани явилися. А тепер же ж
не посадиш.

МАЛАНКИ Оце перед Новим годом дівчата через хату
кидали сапог: куди впаде сапог – туди й заміж вийдеш. Тоді клали гребінок: хто тебе прийде розчесурозчесу
вать – той прийде тебе сватать. Кому совпало, а кому
й не совпадало. Вечером Меланка.
(ВАСИЛЯ) Хлопці
(В
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
ходять утром з Новим
Хло
годом поздравляють. Хлопці посівають. ЧетирнадцяЧетирнадця
того [січня]. [Дівчата ходять] тринадцятого вечером.
Оце так. Хлопці тіки [посівають], но зараз, я вам скаска
жу, єсть і дівчата переодіваються у хлопців і вечером
хлопці в дівчат переодіваються. Зараз уже ж умні попо
ставали, а ми ж тоді дурні були, такого не робили. Бо
мама скаже: «Гріх!» То ми цього не робили. А счас грігрі
ха в них немає. [...] І на Новий год, і на Жилявий попо
неділок [першим у хату має зайти чоловік]. Оце бабам
нельзя ходить.

Ф

Е

СПАСА Спас – рукавиці на запас. [Чи кажуть, що до
Спаса не можна яблук їсти?] Кажуть. Особенно єслі
діти умирають. Оце у мене діти живі, канєшно, значить я можу ще як-небудь їсти. А в кого діти померпомерли – нельзя їсти. Кажуть, нельзя. Посвячене яблуко –
тоді вже можеш [їсти]. На Спаса яблука святять, гругруші, сливи. Усе.

пирожок чи шо ти хочеш там. У нас по сусідах, до всіх
несуть. [Кому Ви носили вечерю в дитинстві?] Тоді ж
шо було? Тоді до бабушки, до дєдушки. І шо тоді. Двадцять копієчок дадуть чи шо там. Дадуть кусочок хліба,
і то ми раді були. Зараз даєм ми, готовимося, купиш же
гостинчика і руб уже ж зекономиш. Зараз дужче стали
празнувать. [Чи носили вечерю хрещеним батькам?]
Носили. [Казали:] «Добрий вечір. Батько й мати прислали вечерю». Ставляєм на стіл. Вони там куштують.
Ну, шо нам дадуть. У кого є шо. Ложку [куті] набере і
ложку своєї положе. Пирожок наш візьме і туди свій
положе. Зараз у нас по селі ходять усі. Ото багатосімейні. У нас єсть багато багатосімейні. Приходять по четверо, по п’ятеро. Ну, шо єсть, даси. Но зараз уже ж
даєш. То печення, канхвети то всігда єсть.

УСІКНОВЕННЯ Івана
на Головосіка. Кавуна не можна їсти у
той день. Голова ж одрізана, а кавун круглий. Так казали.
же празнуємо. Це птиця воздвигаєтьвоздвигаєтьВОЗДВИЖЕННЯ Тоже
ся улітать у теплі края. І оце «Воздвиження» називається.

ІМ

еркви ідуть на Покрову. Робить не можможПОКРОВА До церкви
на нічого. Заміж не виходять вже на Покрову. Кажуть:
«На Покрову зареве дівка, як корова». Бо вже заміж
не йде. А тепер уже не держать ні Покрови, ні посту,
нічого. То раньше було, раньше знали, на Западі воно
й досі знають. А в нас церкви не було. Тепер у церк
церкву небагато ходять, скіко там душ. Пєвчі поспівають,
баби помоляться. На Покрову, це я скільки замічаю,
це рідко коли, а то всігда тепло. Покрова всігда тепла.
Ну, ото ж тоже казали: «[Яка погода] на Покрову, така
і зіма буде». Зіма ж всяка буває: і холодна, і тепла.

с. Новопетрівка

Записав О. Васянович 21 червня 2012 р.
у с. Новопетрівка Бердянського р-ну Закарпатської обл.
від Тінькової (Жигули) Марії Прохорівни, 1937 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Варять [кутю]. Сієм спеціально арнаутка, така крупна [пшениця], яра – вона садовиться весною. І товчем у ступке, і перед Рожеством
варимо. Кутю варимо, пиріжки печем пісні з горохом,
з квасольою. Кутю варимо обізатєльно. Оце арновка.
Товчем. Шолуха з неї облітає, і варим її цілу. Вона розварюється. Єслі зварилася хто шо хоче [додає], хто воду
закип’ятить, а ми любим – кампот зварим, з капота водою і з пирожками їмо. Узвар. Мак ми добавляємо у
кутю і в пирожки пісні з квасольою. Туди добавляємо
мак. Святий вечір – це ж вечором, а утром – Рожество
Христове. Ходять із Рожеством поздравляють вечором.
«Меланку» співають. Вечерю носять: кутя у блюдечку,

ВОДОХРЕЩА
ВОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Дев’ятнадцятого після Рожества називається «Водохрещення». Оце йдуть на річку, пробивапробива
ють
ють крестом, набирають воду оце всі, розносять. Оце
ж приходим додому з цією водою, у кого скотина є, на
дверях малюєм крейдою хрестик і напуваєш скотину,
кури в кого є, наливаєш в колодязь, басейню. І так вона
стоїть під угольником. Вода ця не пропадає. Ви знаєте,
шоб не збрехати, у мене дев’ять год стояла. Під угольником у бутилкі у тій, так як я принесла. Шоб закрита
була. Оце послідній чоловік умер. Кинулися. Свіжої не
було. Достали. Налили. Не запаху, ніде нічого. Покуть
у нас угольником так ізроблена, і вгорі віконка стоїть, і
там під угольником стоїть ця вода. [...] Вообще-то всігда, хоч маненький мороз, а є [на Водохреща]. Цей год
хороший був [мороз], а в прошлом году слабенький був.
СТРІТЕННЯ Стрітєніє – це зима з літом встрічається.
Капає із криші. Вже воно показує, як зима з літом стрічається. Як півень води [на Стрітення] нап’ється, то
хароший урожай буде.
ЯВДОХИ Четирнадцятого марта Явдошка. Нічого не роблять. Картошку вносять. Но я цього не придержуюсь.
СОРОК СВЯТИХ Сорок святіх це, значить, двадцять
второго марта. Єслі на Сорок святіх морозчик упаде,
то ще буде сорок морозів. Це так кажуть. У мене хлопець старший родився двадцять четвертого марта, а
двадцять второго – Сорок святіх. На Сорок святіх мак
сіють, моркву сіють. Як снігу немає, земля полумерзла, можна сіять, зійде. Зараз мак запрещають. Ми не
сіємо. На Сорок святіх сорок птичок печуть. Шо хоч
печуть. Я ото замісю круто і тоді птички – внуки ж
малі. І дітям печу птички.
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ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Вже начинаємо садить.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це вже Бог благословляє. Всі звірі
вилазять. І благословляє, шо вже можна все садить.
І раннє, і пізнє. [Чи кажуть, що не можна до Благовіщення на землі працювати?] Та кажуть. Но ми вже
в цім году в апрелі начали садовить. Птичка гнізда не
в’є. [Чи кажуть, що яка погода на Благовіщення, така
й на Великдень?] Не стало совпадать. Совпадало. Це
вже в пійсят восьмом году я до свекрухи прийшла, то
в нас вона була набожна така, так казала всігда: «Який
день на Благовіщення, такий буде й на Паску». Всігда
на Паску сонце. В цім году не було і сонця. І в тім году
тоже не було сонце. Я вже стала замічать це. Вже змінилася і погода, і все-все-все.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ На Жилявий понеділок [перший понеділок Великого посту] треба, шоб прийшов мужчина,
а женщини до обід шоб не ходили.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Це Весняний [Миколай] ми
празнуєм, у нас була церква на того Миколая тут у
Новопетровке, коло моря. Згоріла. Счас маненьку часовеньку поставили там біля магазіна. Оце ж «Храм»
називається, а в Старопетровке на Ягорія, сєдьмого
мая. Сьомого у нас. Ми називаємо так. Колись як? Родичі сходяться, гуляють на Миколая, на другий день
зілля поливають. Та тут гуділо все село. П’янствують.
То називається «зілля поливають» – зносяться з дому,
шо в кого є. Зібрали, де у кого там холодок є, зійшлись
і празнують тоді вже.
ВОЗНЕСІННЯ Тоді в нас іще є Вознісєніє. Це на сороковий день після розпятія Христа – Вознісєніє. Це тоже
празник щитається. Возноситься його душа на небеса.
Печуть хто шо хоче – можуть птички, можуть калачі.
ТРІЙЦЯ На п’ятидесятий
п’ятидесятий день – це Свята Тройця. Це
празник Отця і Сина і Святого Духа. Он у мене коло
мотоцикла бачите, ото було і на воротах – хтось ви
витягнув. З оріха. То щитається сильне дерево. Оріх.
Ото а воротах хтось повитягав, а коло мене сказала:
«Не трогайте». Оце цей год цілий год висіло. Потім
спалить або розітерти так на городі. Лучче всього. Це
воно, як у писанії, одганяє всю нечисту [силу]. Ранше
ми і у хату траву косили, а заре’ вже стали культур
культурні – паласи там уже. То я було ранше вже у лєтній, та
і у лєтнєй вже нічого. У хаті по полу [кидали]. Цвіти
ставляли на вікнах, на столі – кругом.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святять [вербу], но я не ходила. Всяк
буває. Бува і дощова, а бува і тепла [Вербна неділя].
Хоч і дощик, а тепло. На Вербну, я скажу Вам, цілу неділю ми не садим. Можна садовить шо: кукурузу, соняшники, шо йде отак [показує догори] – уверх. А це
помидори, огирки, картоплю нежелатєльно садить, бо
все буде, як верба.

стіл чи об бутилку. [Вітаються:] «Христос воскрес!»
А ви мені будете отвічать: «Воістину воскрес!». Цілуються. Мона і з усіма, но я не люблю ні з родичами, ні
з ким цілуватися. Сорок днів [так вітаються].

Ф

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Купаються, у хатах. У Чистий четвер
з утра печем паски. Потом усі должні обмиться і у хаті
прибрати. Хоть отут напереді прибрати, а там уже
дальше, як не вспієш... Єсть возможность, прибереш
кругом. Ідуть [у церкву] увечері.

ІМ

рашну п’ятницю – це ж
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ І у Страшну
розп’ятіє у п’ятницю. Ідуть. Всюношна... Ми ранше
обрізали бутилку, шоб донести [свічку]. Я сама старостаропетровська – сюди заміж вийшла. Церква в середині,
а ми на окраїні жили. Так ми обрізали дно з бутилки
[показує] і туди свічку, шоб донести додому. ПринеПринесеш свічку і свічкою, димом тим, хрести помалюєш на
дверях, на вікнах, особенно єслі скотина, на колодязі,
басейні. Це «Страшна п’ятниця» називається. [Коли
фарбують крашанки?] Хто коли. І в Чистий четвер.
Шоб свіжіші, то в суботу. Бо ж діти малі, ви знаєте,
вони ще не свячені, а в холодільніку тоже. Я в суботу
покрасю. З цибулі, цибулиння – саме лучче. Намочу
звечора. Красиві. Чуть темніші за оту кофту, аж ко
коричневаті. Но за руки не беруться. Зараз єсть такі кар
картинки – купляємо оце. Яйце гаряче натягаєш. Красиве
таке получається. І віконки, і цвіточки, в общем усеусе є таке готове вже. Ми самі нічого не робим. Наліпив, наліпив і все.

ВЕЛИКДЕНЬ [Що беруть у кошик на освячення до
церкви на Великдень?] Шо єсть. Хто любе пить – бере
водку. А він [священик] баче в кошолке. Вино то батюшка розріша. А хто любе… Вино, водку – хто шо.
Хліб, сало обізатєльно. Якшо є масло, мнясо. Шо єсть.
Шоб розговіться. Ми ж говіємо. Не їмо. А тоді там чи
катлєтки, чи мнясо, чи шось таке мнясне. Тоді вже
приходять із церкви і розгівляються. І хліб можна, і
паску [освячувати]. І сіль, і яйця, і сало – обізатєльно.
У кого скотина, так своє і сало, і молоко. І воду беруть
святять. Свекруха всігда було, як прийдем, нам поламає по куску всім – і паску, і хліб [ламала], усе. Кладуть яйця, свої ж були кури, хто скільки з’їсть. Заре’
кажуть, шо яйце об яйце нада бить, а тоді ми били об

ПЕТРА І ПАВЛА На Петра і Павла часник викопать нада.
ІІЛЛІ
ЛЛІ Це
Це вже
вже
же називається «Ілля наробе гнилля». Начи
Начинаються дощі. Нада до Іллі убрать цибулю, часник,
бо начнуться дощі – воно гнить буде. Купаються всі.
Нельзя, бо вода вже зеленіє. [Ілля] мочиться у воду.
Так шо казали так, но отдихающі їздять. У них бархотний сезон. І їздять, і купаються. У кого яке настроєніє.
МАКОВІЯ Цвіти святяться.
СПАСА Дев’ятнадцятого [серпня] Яблучний Спас.
Яблука святять. Несуть у церкву. Не можна [яблука]
їсти тій жінці, в якої померли діти. В Біблії пишеться
так, шо на тім світі всім роздають шось, дітям, а тим,
шо мати правила цього не придержує, її дітям нічого
не попадає. Це воно приказки такі. А так усі їдять усе.
У мене діти не мерли і я їм. Прийшов Спас – готов рукавички про запас.

УСІКНОВЕННЯ Осікновеніє Івана Крестітєля. Не їмо
красного кавуна. Це така приказка. Красного нічого
не їсти. Голову одсікли. Це кров. Як у Біблії пишеться: «Кров ізмивай, шоб у піщу не попадала». Не можна
[кров’янку] їсти по пісанію, а ми їмо.
ВОЗДВИЖЕННЯ Це всі звірюшки, це осінню, по норах.
Вже Воздвиження почалось. Вже на спокой усе йде.
ПОКРОВА Це вже значить осінь. Випадає перва іній.
Нада убирать. Три Покрови. Перва Покрова начинає
покривать. Це вже нада усе убирать, все ховать. Того
шо іній, потом сніжок, потом мороз. Не помню, коли
це вони. Перва Покрова – нада гарбузи убирать.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН
смт Верховина
Записав О. Васянович 8 липня 2012 р.
у смт Верховина Івано-Франківської обл.
від Гаврищук Ганни Дмитрівни, 1934 р. н.

СТРІТЕННЯ Стрічєння
Стрічєння – то вже стрічаєтси зима з літом.
зима вже сходит, а літо приходит. А то єк браття, шо
то січень, лютий, березень і квітень, і травень – то ці є,
так ці кожен про себе є, кожен своє робе. Є такі люди
розумні, шо цим си займают. То пишуть, ото все собі
провірюют. Того року так, а на інший буде так. Будуть
з’єднувати, єк тоді було і єк цего року. То є такі люди,
шо це є переконані. Та й вже видє, де клімат іде. Клімат
не годен стоєти на місці. Я за січень знаю за бджоли:
єк зі стріхи капає, так буде мед.

Е

ВВЕДЕННЯ Збираюцця [дівчата] на Введеніє більше, на
Андрея. То ворожать. На Веденіє єк та днина берут дівчєта, переважно дівчата, берут та єк завтра Введеніє,
то я не їм. Не їмо цілий день. Та й постимо. Ввечір вже
беремо лижку соли, лижку муки, лижку води, та й то
переміщєємо й печемо такий коржичок. Та й то тот
коржик кладеш під голову та й спиш. Шо тобі приприсницца. Я кажу вам, шо я це робила. Збирались ми
там із якоюсь дівков, там якась дівка була, я – мала,
дівка – велика. Говіємо ми обидві. Та й ми вже ті коркоржики спекли. О, та ще треба піти надвір та й ногов
потягнути прутом того різча, палки такі. Та й на тому
різчі спекти той коржик. Ми то пішли в ліс, притягли
того різча. Дівці цій приснився такий той, шо мав її
брати, таки Філя приснився. А я приснила так. У нас є
там корито. Я десь іду собі в то дворіще… Та й ми того
спекли. Я десь там коло криниці, там стоїть чоловік,
коло тої криниці. Чоловік такий убраний у чоботах,
рейки такі носили, тут вузьке, а тут таке, то галіфе,
«рейки» ми си називали. Та й так стоїть. Не пам’єтаю,
шо я з ним говорила, тилько того чоловіка. Та й так і
клабуло. Я жила з чоловіком, не з хлопцем. [Коли Ви кла
дете коржик, щось кажете?] Молимося ніби Богу, та й
Бога просимо, шо дай мені добру долю.

тую палю, то цего року віддасся. А єк без палі, то цего
року не віддасся. То це вже вдома, в хаті рахуют. Я ні
колопні не сіяла, я вже була мала. Але того коржика
пекла. То це се я знаю.

ІМ

Ф

ОБРЕТІННЯ
ОбертеО
БРЕТІНН
БРЕТІ
ННЯ
НН
Я Обре
Обретеніє
теніє то є тоже від птахів. То Оберте
теніє
ніє тоже велике таке свєто. То єк птахи прилітають,
чєсом шпаки в нас. То єк шпаки прилітают, то така
студінь. Шпак рано прилітає. Це вже єк він є, то вже
він чує весну. Вже собі йде на своє місце.

АНДРІЯ [А наа Андрія як ворожать?] То кі́лля дівки рахуют. То зав’єзуют очі та рахуют кіл. Та й то перев’єзуют.
Та й то вдень ідуть дивитися, як не голий, то багацький
буде, а єк голий, то буде такий голий. [А скільки то тих
кіллів треба нарахувати?] Та до дев’ять. До дев’єтого
то в’єжут. [А колопні сіяли?] Колопні то ті сіяли. «Андрію, Андрію, колопні сію, та й то волочу, віддатися
хочу». [Чи казали, що голі дівчата мають сіяти?] То
було колись таке. То тепер вже не ходять. А колись,
чесне слово, кажу, шо було. Дєдьо наш казав та й Іван
мій, він мав жінку, та й вони вже жили з жінков. То
каже, шо єк був парубком, єк дівки ходили ті кілля
рахувати, пробиралися потихоньку хлопці та йшли
за ними. А дівчата коло хати. А потихоньку ховаємося, єк дівки мають кілля рахувати. Та й дівки голі. Та
холодно. [Вони в сорочках чи геть голі?] Гет голі. То
єк поєсом, обв’єзана ручником, та йде так. Таке було,
то давно було. То з коноплями таке роб’є. А то несут
друв. Ідеш в хату, несеш й рахуєш. Єк, ніби древо має

ЯВДОХИ
Я
ВДОХИ
ВД
ОХИ Це Євдокія, це ми перший раз розсаду сіємо,
якесь таке дрібне. У нас зараз зима на Євдохи, а чєсом
якесь
файно. То вже посіяти шось можеш. Є так, шо снігу
нема. А є сніг, у нас була мамина сестра Параска, вона
то се лагодила, шоби там шо було. Візьме граблі, каже:
«Андрій, пішли сіяти розсаду». Вуйко вже граблі, лопату. Тета посіє, граблями то зашкородить. Вуйко то
то дощику приплеще. І вже, і за таке розсада родить.
[І капусту сіє?] Так. Це вже така капуста у тети, шо
ну. А мама ні, мама то ждала тепла. Намоче розсаду,
в трєпку зав’єт або навіть так глині то поміщєє. То і
з тою розсадов разом. То так в трєпці постоїть пару
день, так си попукає, мама іде та й сіє. Уже так тепленько посіє, та й то то. «Така як у тети розсада, бо в
мене вже потріскала» – смієцця з тети. І вона вже вилазе, єк сонце пригріло. [Чи дивляться з якої сторони
вітер на Явдоху?] Та вітер на Євдохи, я не знаю вам
сказати. Я не дивилася. А так чуют, говорять. Я чула,
але не знаю вам сказати.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок сєтих вже по птасі диветси.
Бо птаха є така, шо на Сорок свєтих буде мати сорок
прутиків, носит на гніздо, то кажут, шо буде весна
ранна, бо птаха носить собі на гніздо. [А як мороз є
на Сорок святих?] То єк мороз, то вона не збирає, не
находит таких прутиків.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Бичку також тримають. То та бичка,
я знаю, єк перший раз свєтят, то єк маєш садок і ті
бджоли, то ідеш у вулик і б’єш дашок та й кажеш: «Не
я б’ю, вербичка б’є, за тиждень Великдень. Не я б’ю,
вербичка б’є, за тиждень Великдень. Не я б’ю, вербич-
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ка б’є, за тиждень Великдень. Як люди си роїли коло
цеї вербички, так аби ви си роїли у вуликах». Та це так
Іван казав, то це я знаю, так робили. Єк то перший
раз іти до бджоли. Та й відтак вже заносять ту бичку
д’хаті, за образи так кладуть. То рік тримают, а відтак
на єблінки то, викидають на сад. Корови то вигонєє,
то, єк казав дєдьо, на Юрія. То паска така має бути.
То із стайні ведеш з тою паскою, а в нас того нема. То
береш ту паску та й ведеш так на двір, обійдуть з коровов та й тоже там шос говорили. Обходять корову,
тоді на двір, то ті бички є, то коли люди гонять. А ми
нічого не робили, ні маржину не били, нічого. То, єк
виганєє на двір.

СПАСА
СА [Каж
[Кажуть,
уть, шо після Спаса холодніше стає?] Йо,
йо, йо. «На Спаса рукавиці в паса». [Чи можна до Прє
Прєображенія яблука їсти?] То кажуть, шо не можна, то
кажуть, шо нічого з садовини не можна. Але я черешчереш
ню їла. [А всім не можна їсти?] Так. Ну, але черешня
проходе хутко, черешню так хочецця їсти.

Е

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) У нас
колись косили, то нам дядьо приніс трави. То на Івана
носили рано. То віночки тоже плели, клали на голови
собі та й ходили до річки. Та й купалися в росі. До гола
розберемо та й побіжимо в траву. [А на Івана ватру
палили?] Колись було. То клали таких гачок, сухих таких, збирали, наносили. І то так ті гачки складалися.
Там дівчата си сходили, хлопці. Гралися то. [А як Ви
молоді були, то тоже так робили?] Не було. Ми віночки плели та й підемо на ріку, та й пустимо ніби, та й
то плиєт. А звідти якийсь камень, а ми підбредаємо та
й далі пускаємо. А так нічо. [А колеса пускали?] Нє.

стеріч. А я ще була мала, не хотіла стеріч. Він метає
сіно, ніби там кладе пласт, там. Я нібито боялася. Та й
то пішла мама, висохло то сіно, ми погромадили, вже
злізли з того сіна. Коли відійшли, а вже так то блискає,
і дощ накрапає. Це було на Иллі. Може би ми молились, в Бога просили громадити. Він був не дуже богомільний. Цей єк відійшов, це єк гримнуло, блиснуло,
лиш чок і в сіно. Мама біжить д’хаті, бере відро води,
драбини, та й загасило то то сіно. Води махом принесли та й то так. У колгоспі колись косили сіно. Було,
шо збиралося і по сто чоловік. Та й був в нас чоловік зі
мнов одного года. Федьо його звати було. Та й на толоку йшли. Він загнав ту маржину та каже: «А шо, йдемо, побачимо, шо нам Ілля сьогодні покаже». Та й нічо
того не сказав, шо йдемо, та й Господку поможи нам
ци шо. Ще й усі не зібралися люди, а він упав. Такий
великий чоловік був, упав та й усе. Доки прийшли, то
Федьо вже неживий був. Шо це він проти Илля того
сказав. [А дивляться на погоду, яка буде на Іллю?] Я не
знаю. [А є такі градові дні, коли не можна робить, щоб
град не побив?] Може десь і є, а я вам не годна сказати.
Після Зелених сєт у четвер – градовий.

УСІКНОВІННЯ
УСІК
СІКН
НОВІ
ОВІНН
ННЯ
НН
Я То Головосіки.
Головосіки. То кажуть, шо не можна
пеїсти шось таке кругле: ци чеснок, ци цибулю. Ми пе
реважно бараболю варили. [А капусту можна?] Тоже
кругла, але так. Біб не варили. Ніби старалися шось
таке варити. Пісний то. Але єк хто хоче, є люди, але ми
ніби говіємо. Преображеніє тоже говіємо. [А весілля
Наможна робити на Головосіки?] В піст то не можна. На
можна
віть то тепер старає, шо не роб’є. Але шось таке було
друраз вісілє, шо вони навіть їду варили таку. То на дру
гий день випадало [Головосіки], шо не їли. Танцювали
вже люди, бо то закінчувалося вже вісілє. То було раз
десь у Краснику. То там було таке, шо там було.

ІМ

Ф

ПЕТРА І ПАВЛА То собі по-божому так. [Кажуть, що на
Петра і Павла треба пастуха обов’язково на полонину
обід нести?] Це, єк колис ішли на полонину́, то несли
якісь подарки, горілку та то. Але аби на самі Петра, то
я шос не знаю. [А Петро – це літній празник чи осіносінній?] То зараз буде. Ми маємо то семого Івана, а два
дванадцятого маємо Пе́тра. «Петро минає, Павла настає».
Бо там і Павла є. Та й вже по Петритси і Різдво блиближитси. Петрівка минає, а Різдво приходе. «По Петрі та
й по теплі», – так кажуть.

МОКРИНИ Єк дощі
щі на Мокрини, то і огидний, каже, не
годен зробити. А єк погода, то він пустив гарну погоду.
ГРОМОВІ ДНИ, ІЛЛІ [А є такі
такі дні, що називаються
громові?] Є. Я чула, що на того Довгого Івана. У мене
на Івана переважно мама огірки садила. Ми садили і
раньше, але таке, шо мама садила. Нам якось то скаска
зали, шо перед Святов неділев, там є Трійця, перед
Зеленою неділею, то тогди. То садили. Так на Довгого
Івана я не клала. То мале, не велике свєто, то ще щось
таке можеш робити. Але я знаю, відколи я собі говію
в ту днину, я ніколи гадюки не виджу, то змії такі. То
і маржину ніхто не кусає, у мене ніхто нічо не робит.
Службу наймаю на Николи собі лиш весні. То говіє на
Николи і на Довгого Івана. Нічого з маржинов то то
не стає. Слідкуйте каже, на Довгого Івана не робіть
нічого. Та й є і громові дні. Ілля – громовий. Гавриїла, Михаїла, Трептиїла. «Пречиста Діва Марія, борони
Господи нас від прикрощів, від слабості, від каліцтва.
Оборони, силу свою оберни в нас», – то собі так типу
говориш. Це так я собі знаю. [А Пантелеймон, не кажуть, що він тоже від грому?] Пантелій тоже кажуть.
[Чи були випадки, коли людина робила в громові дні,
і сіно спалило?] Обов’язково. Це я вам хочу казати за
Иллю. Отут колись ми робили, громадили самі. На
отім горбу був чоловік, який громадив сіно. Та й тоже
це було на Иллі. Вони мали діти, діти в нього слабували. Так шо ми йому помагали, він нам косити помагав, ми по хаті йому помагали. Не кому було сіно

ВОЗДВИЖЕННЯ На Здвиження тоже вже там таке,
тоже говіють. То на Звиження ті жаби́ ходє, гудюччя
таке. То «змія» кажуть, то «гадина». Я не хочу казати
«гадина». А собі «гадюка» кажу.
ПОКРОВА Я знаю, шо на Покрову восени, єк вітер віє,
то у нас то від давна половиця і то є правда, то будуть
свині дорогі. Вітер віє на Покрову ци до обіду, ци по
обіді, у нас була така буйна Петриха, то так пантрала,
шо йой, аби не пропустила да знала, коли свиню купувати. Єу до обід, то ранні свині дорогі будут, а єк
уже по обіді, то будут дешевші. [Кажуть, що Покрова
покриває землю?] Так. Покрова покриває землю, так
шо після Покрови вже бійся зими. Так було файно
до Покрови, шо сонце гріло, шо ну, так було файно,
така осінь, шо ну. Отут, де ці будинки набудували,
учителя мали городи наші. Бо колгосп потім забрав,
а тогди районо. То відкривали колгоспи, то це ніби
пішло до центра. Та й це дали учителям городи. Це
на наших городах учителя. А учителя нам давали то
пасти [корів]. Та й я там пасла. Мама хліб пекла вечором. Наклала ватру. Та й так вже повіяло, повіяло з
дощем, уже захмарилося. А я таки пасла то ту корову.
Та й я собі ту корову вже допасаю. «Скоро зима, вже
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буде по паше», – я так думаю. Допасла, бачу мама за
мнов: «Загони корову». Веду ту корову та й кажу, що
давай накосимо, бо то така гарна паша, а то шось заходе. А мама каже: «Та то не може бути, шоб то зима
так рано впала». Та то з того ми нічо. Ви знаєте, вже
на ранок це таке примерзло, укрилося кожухом таким
примерзлим, шо ні зими багато, але примерзло. І, повірте, шо від тогди так пішло, шо попадало, ми прийшли, а відтак то тобі ні. Сонце внизу трохи пригріло,
то я ще водила ту корову. А верхами сніг впав. Та й
такий сніг, та й такі то морози. Відтогди знаю, шо старатися до Покрови усе зібрати, шоб бути готовим до
зими, бо бували випадки, коли в цей день лягав сніг і
лежав постійно. Дівчата моляться: «Покрівонько, Покрівонько, покрий мені голівоньку, най трапкою, най
онучою, най дівкою не мучаю».

с. Барвінкове
Записала М. Курінна 27 липня 2012 р. у с. Барвінкове
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Жикаляк Параски Дмитріви, 1945 р. н.

ласкаві сісти з нами разом до вечері. На Святий вечір
перший раз несеться за простибіг. Лагодите талєрчик,
чи три, чи чотири талєрчики лагодите. І несете людям.
І це за померші душі. За простибіг, а відтак уже сідаєте
до вечері. А там вони кажут: «Простибіг. Най Бог приймає за померші душі». […] На Святий вечір виходе
на двір дівчина, біжит у круг вугла, та як сюда бічі: де
пес загавкає – там буде твой чоловік. Вибігала і слухала: з якої сторони має забрехати пес, там має бути
її чоловік відти, с тої сторони. Відтак ще брали лижку муки, лижку солі. Це файно замішіти, паляничку
зліпити. У печі... це утєти глогу (шипшини) у лісі. За
ногоу прив’язати, звести до хати. Це дрібненько порубати сокироу, покласти в печі з цего ватру би це погоріло, і цей коржик іспечі. Брати цей коржик увечір,
лягати на піч, такі на піч стародавню головоу у кут.
Цей коржик класти під голову і тобі має приснитиси
той хлопець, котрий тебе має взєти. І йому дати води
напитиси. [Ви так робили?] Робила. [Дійсно наснив
наснився?] Так! Наснилося мені, шо я з хлопцем у ріці купа
купаюся. А він каже: «Ти не хочеш води пити?» А я кажу:
«Ні, не хочу води пити, бо я у річці купаюся, я нап’юся
води...» [То він дійсно був схожий на Вашого чолові
чоловіка?] Ну! Я вісні його подивиласи. [Як ще ворожили
дівчата?] Та всєко. Брали повісмо. Кладут до печі це
повісмо. Підпалют, повісмо крутитисі. Кладут хлоп
хлопця та й дівчину, ніби пару кладут. Коли це повісмо до
купи стули – значит, цей хлопець має ту дівчину взє
взєти, бо вони до купи се стулили, любитсі, значит, мают
побрати.

Ф

Е

АНДРІЯ На Андрея дівки се збирают. Це давнє, теперішнє такого нема. Це давнє було. От дівчєта збираютси до
хати. Ідут на Андрея там, де дрова рубаютси. Бере сіє
коноплі там. «Андрію, Андрію, – каже вона, – коноплі
коноплі
удзичниками волочу, віддатиси хочу». [Чим воловолосію. Гудзичниками
че?] Штанами. «Гудзичники» колись називалиси. «На
весні чи тепер». Ще, кажут, розібратися до голого. Гет.
рахуУвечір, уночі. Дівчата розібралися до голого і йшл рахуатики рахувати. «Кілі» – колись
вати кілі. Ну, отакі-о патики
Поце називали по-стародавньому. Йде рахувати кілі. Попаде на дев’єтий кіл, має мати мєтку. [Це все гола?] Гет
гола. Та як мама на світ народила. І на цей кіл вона має
мітку зав’язати. А на другий день має дивитися, який в
неї має бути хлопець. Чи голий, чи убраний, чи рівний,
чи кривий. Бо вона знає, котрий кіл дев’єтй вона собі
зав’язала. Якщо вона виді на нему луп, то, значит, буде
отаке
-о, як на
на цему колику, видите?
багацький. Луп – це отакеотаке-о,
Кора. То це, значит, буде багач, бо це убраний. А якшо
голий, то це буде бідний. А як рівний – стрункий будет.
А як кривий – кривий якійсь будет. [Коли гола йшла
дівчина, вона у взутті хоча б була?] Боса! Гет гола, боса.
Бо це так маїш кілі порахувати.

ІМ

118

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святий вечір дуже багато
у нас страв готуют. Мают дванадцять страв наготува
наготувати. Так пишут, що мається бути. Це отаке, шо голубці
готуєте пісні, пшениця, салат робите з бурячка, фасоля, сушені сливи туда даєте. Є гриби, варєт тоже. Пироги пісні варєт. Пісна риба. [Їли рибу в той вечір?]
Ми зробимо, але, кажуть, шо не можна чогось. [Кутя
була?] Так. У нас називают «пшениця». Файно помиют, насип’ют води, постоїт вона у воді. Після того в каструлю, гарно проварят. Але не солят, бо кисне вона.
Проварят файно, це охолоджуєтси. Туда зараз оріхі
помелют, дают туда у цю пшеницу, меду, мак утерти.
І робиться пшениця. Не можеши наїсти. Попоїш, не
можеш уже і стати від тої пшениці. [На Святий вечір
вбиралися святково?] Всі люди вбираются, кладут
свічку на стіл, світят свічку, помолятся. І там домашня
газдиня бере в лижку пшениці і кидає назад. Будь-хто
є померший, кличе маму, тата, сестру би разом з ними
сіла до вечері. [Як саме вона кликала?] Кличе маму,
тата, а по гуцулскі дєдю, сестру одну, другу, аби були

РІЗДВО
Ходили. Мама
Р
ІЗДВО
ІЗДВ
О ХРИСТОВЕ,
ХРИС
РИСТОВЕ,
ТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ
КОЛЯДУВА
назизбере нас у сорочки, запасочки. Вертепа така нази
валаси. Там свічку світилоси. І ми це крутимо, йдемо
колядувати коло хат. Нам дають: хто даст 15 копійок,
колядуваа хто 20, а хто 30 копійок. Ми ходили так колядува
ти. [Як між собою гроші розподіляли?] Та я з сестроу
ти.
ходила разом, ми рідні собі. [Дівчат, що колядували,
як називали?] Казали, що це ангелики ідут. А хлопці – Іроди, казали. Йой. Таке убрання гарне одягали.
Це сорочка біла вишита, тут пояс осюди. Тут така
шапка гарна, убрана у позлітках. Це всьо наліплено
сюда. Тут зверхи хрестики зроблені, тут у руках топорец гуцулскій. І там уже приходят під хату. По п’ять,
по шість хлопців ході. Вони одні до одних сходятси
до хати, там учутси колядувати у них. І вони собі це
зліплюют убрання. І так від року вони це зберігают.
[Які колядки вони розказували?] Вони всєкі колядки
розказували. Всєкі колядки колядували. В нас зараз
маленькі діточки дуже пам’ятливі, дуже гарні колядки
знают. Дуже гарні колядки колядуют. Діти колядуют
тиждень. [...] На другий день з Різдва йдут пастушки.
Два-три дні пастушки йдут. Більше – ні. І кінчилося
воно. [Колядників у вас називали «пастушки»?] Так.
А колядники – великі мужчини – ході. Такє вбрання
одягаютси, приходят до хати. Там уже коло хати колядуют вони. Там чи пускают люди у хату, чи не пускают. Як пускают у хату, значит, у хаті колядуют, а як не
пускаю – ви виносите гроші, ці гроші ідут на церкву у
нас. А діти збирали, то тоже давали по пару рублів на
церкву. А решту діточки собі лишили.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) [Маланку водили?] Коли ми
були, ходили. Збиралиси: Циган, Циганка, Жид, Жидівка. Це убрані ми всьо готували на себе. Там се збираї кухарі, які є межи нами. Це якась лагодитиси ляль-
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ка на руки, Циганці дитину налагодили. Боже милий!
Ми як підемо від хати до хати, колядуємо, заходимо
у хату. Чорта лагодєт. Там берет один каструлю у газди в хаті. Якщо газда нічого не дає, він каже: «Я мащу
піч...» Руки у сажу і мастить. «Ні, ні, ти мені піч не масти! Я тобі гроші даю, лиш ти мені піч не масти!» То
ми у хату від хати збиралися ходили. [Багато ходило
таких компаній?] Багато! Це одна компанія збереться,
а там друга компанія збереться. Але котрі кращі де як
ідут. [...] Ворожимо. На святий Василій робимо пироги малесеньки. Наставлєїмо на дощечку в хаті. Самі
дівчєта кладемо. Назви дівчєт. І тогди кладемо кота.
Котру кіт з’їст – ця се віддаст цього року. А котру лиш
зубами закне – лишитси, не віддаст, бо кіт не з’їв. Це
на Василії було.

ВАРВАРИ,
САВИ
АРВАРИ С
АВИ [Са
[Сави,
ви, Варвари] це перед Николи. Не
АнСавити, не Варварити, та на сорочку пазити. То Ан
Гамбродросія, Сави, Варвари, Николи, а по Николи Гамбро
сія. Це всі свєта. Я вже знаю добре. У мене на Николи
чоловік умер – 19 грудня. Тридцять три роки минуло.
приноПриносе [Святий Микола дітям гостинці], так, прино
се. Усім. Єк неслухняний, то є ніби і подарок, і різочка.
[сміється] Йо-йо. А слухняним, то лиш подарок. [Вам
також приносив подарунки святий Миколай?] Нє.
виМені не приносив ніхто, я ж кажу: в чужих людей ви
ростала. Моїм [дітям] приносили. Давна [традиція].

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Ви там уже собі готуєте, яйця варете, буженицю нарізаєте, лагодите кошик до церкви... Рано
йдете до церкви. Може і в чотири години. Кожної суботи тут у нас іде вечірня служба. Отец провади. З 8-ї
години ідет служба в вечір. О. І ви собі там кошик маєте, нарізаєте в цей кошик хліба дати худобі, хто має
худобу. Сіль лагодите до церкви, водичку злагодите в
стаканчик, бо піп це всьо освєчує. І це там усьо: помидори, огірьок, сир лагодите, ковбаса, єйця. Ви всім
цим пркрашаєте кошик собі. І це піп свєтіт і ви з цим
приходите собі до хати.

вже до дев’єтого кола приходє, який кіл завеликий, то
собі дивитси який чоловік. [сміється] А хлопці тєгают
за тими дівками. Дівки розбіраютса, хлопці слідкуют
так же, куда вони си повертают. Та й відтак ідут помагают їм убиратиси. Часом до гола [роздягаються]. То
байка, то нічого, [що холодно]. А так до сорочки лиш
розбирают, та й рахуют кіл. Дивітси, як високий кіл,
то високий чоловік буде, якшо низкий кіл, то малий
чоловік буде, низкий чоловік буде. «Андрію, Андрію,
я колопні сію, дай ми Боде у сні знати, хто має мене
брати». Та то вже гульня. Вже як хлопці, то вже гульня.
То вже таке. Колис то в роги трубили. Колопні сіют, то
то не можна. А вони сіють колопні та й слухают, відки
яка вість чути буде. А то хлопці умисно берут роги,
такі роги є. Труб’є собі у роги. Вона собі знає, шо це
вже нема нічого. [Вість] то кутюга [собака] бреше. На
Василія то є якіс черешні, то вже черешня котра зацвіте, то та дівка віддастса. На Андрея постав’єт, та то
вже так до Василія. На Василія диветси, котра зацвіла,
вже віддатися має. А то не цвіте, не цвіте. Я не воро
ворожила. Я не мала коли ворожити. Багато було такого,
шо банно [сумно] за тим.

Ф

ТРІЙЦЯ Тоже
же дуже файно відзначают люди. Тоже файфайно вбираются, йдут до церкви. На Зелені свята рубарубают берези, березоу прикрашают. А на Івана... там вже
«хобза» називається. Кладут поза вікна хобзу, скріз
убирают. Хобзу – це Івана, цим убирают. А на ці Зелені
свята берези нарубуют і коло хати кругом присилюют
цю березу.

ІМ

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА
СтриНА КУПАЛА)
К УПАЛА) Ст
Стри
ри-ри
бали через ватру, дівчєта вінки сплітали. Мама розпорозповідала. Так. Бо мама нас ще вчила: от набірают квітів,
дівчєта сплітают вінки, берут дівчєта на голову вінки.
Є кульбаба, жовтенька... Це, каже, посплітают вінвінки, убираютси в ці всі вінки, ідут діля річки, співают
гуцульскі пісні біля тої річки. А відтак, каже, хлопці
прийдут к дівчєтам, смієтси. А відтак хлопці хапнут
вінок і на воду її вінок. «Ой, вінок пливе!» – «Нічого.
Ти цього року віддаси...» Як вінок пішов під воду – це
вже не добре. «Всьо, – каже – це не добре...». Це на
якусь хворобу, каже. [Стрибали через ватру?] У нас
такого вже не було. А мати розказувала, що вони дівдів
ками скакали почерез той вогонь. По одній пробували. А одна було так, шо упала на вогонь, попалила
ноги. [Квітку папороті шукали?] Ходили, бо казали,
що на Івана попароть цвітет. Треба іти на Івана дивитись, коли папороть зацвіте. Ми підемо, сидимо, сидимо та й повсипаємо коло тої папороті. Та й не видимо,
чи папороть цвіте, чи не цвіте.

с. Верхній Ясенів
Записав О. Васянович 3 липня 2012 р. у с. Верхній Ясенів
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Стефюк (дів. Пелатюк) Ганни Дмитрівни, 1925 р. н.
АНДРІЯ Андрея то гуляют дівки. То колис знаєте як?
Брали колопні, сіяли сімнє. Та й на Андрея ввечір дівчата розбираютси догола та й ідут, та й сіют ті колопні. Зерно посівают. Рахуют кіллі. Кіллі рахуют. Та й

РІЗДВЯНИЙ
Р
ІЗДВЯН
ІЗДВЯ
НИЙ СВЯТВЕЧІР Не роб’є нічого, роб’є кутаютси, готує вечерю. Тоді сідают уже до вечері всі ті,
ютси,
якшо в хаті є. Лагодє мисочки за померших дати. До
сусід. Вечерю готує, то си таке, то складає шос. Усьо.
Кутю, вареники, колачі печут. Всьо так собі звичайно.
По колачеві собі да по свіцці, та й собі несетса. [Що
кажуть, коли приносять ці мисочки?] «Простибіг».
«Ну, та простибіг. Най Бог приймає за ті душі». Єк
дают [назад], то дают, а єк ні, то ні. То несут сусід до
сусідки. Хто собі скільки хоче, то несе, ци одну, ци дві.
Це собі таке, це не шо собі не знати кілько. Це собі
на вечерю. Вечеря си називає. І це собі файно складає, і це собі несе до сусіди. А сусід уже приходит да
тобі приносит. Так шо це вечеря. Дванадцять страв.
Голубчики, пшеничка. Усьо. Всьо, шо є, си готує. Всьо
готують. Усьо пісне. Та кажут дехто кутя. Варют собі.
Ніхто товч у ступі, а тоді варит таку цілу. [Заправляють] цукром. До пшенички ади мак дают, як мав був,
оріхі. Так. Мід. Усєкого багато я забула. [Вечеряють,]
коли собі хто хоче, в якій годині. Зірка є, тоді вже вечеряют, ставлять вечерю. Кладут отаву, пристелюют
там скатерть чи клейонку і тогди ци мисочки си накладає, ци вечерю на це. І це має стояти до посвєтах
уже, а видтак цю отавку збираєт си та прєчєт. Як іде
туча, так цеї отавки трошки та й там то, та й там кочергу, замітавку і там всьо. І з теї отавки там [нерозб.]
зробити, шоби туча не йшла. Часнок собі кладут, бо
часнок їство: в голубці. Всьо остаєцця в тарілцях на
столі, ціла вечеря. Всьо. Дванадцять страв. [Колачів]
скілько хто собі хоче. Батько починав [вечерю], а тепер батька нема, то вже тепер усі молятси, сідают до
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вечері. [Після вечері] помолятси та й все. [Мисочки
розносять] або після того [вечері], або перед тим. Хто
собі коли хоче.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колідувати собі
починают увечері, хто хоче. А відтак уже на Різдво. На
Різдво уже колідники збираютси та й собі колідуют.
По хатах собі ходє. По сім, по девять чоловік. Дорослі.
А діти ходє. Дітей таких ходє. Не так колідувати, єк
гроші. [Чи ходили ви колядувати?] Ні. Колис такого
так і не було. По злотикови [давали за колядку]. Та і
тепер ніхто нічого не дає. Дає гроші. Малим, то дают
шос таке, а дорослим гроші. Кілко хто може. До Василя колідники ходя.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) [На Василя] то вже залежи: як
прийде чоловік, то чоловік. Добре, єк чоловік увійде
у хату. [Як жінка увійде,] то так. Мало хто теперечки
[посіває].

СЕРЕДОХРЕСТЯ Писанки пишут від Середопістя. Вже
зачинают писат. [Ви вмієте писати писанки?] Ні. Хто
пише, то пише [тепер]. Купуют собі. То собі фарба
фарбов, а це собі писанка писана таки файно. Писали
собі файно. Вміли. Не фарбували. Писали собі так, єк
має бути. Пищиками.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ То єк на Бечкову неділю погода, то
така й на Великдень. Шуточна неділя. Шуткова, Бечкова. І так, і так [кажуть]. Єк єка пора, єк М’єсниці затєгнут. Бо М’єсниці не однако тижнів є. Там білше, а там
менше. [Чи б’ють вербою один одного?] Йо. «Не я б’ю,
бечка б’є, за тиждень Великдень». Так. [Від Вербної
Великонеділі] Великодний тиждень. [Четвер перед Велико
днем] Живний. Пом тиси собі файно. А там п’єтница
Великодна, шо це вже готуютса до свєт. В четвер печут
[паски] та в суботу. У п’єтницу, єк хто собі хоче.
ИС ТИЙ ЧЕТВЕР У четверь
ЧИСТИЙ
четверь перед Воскресенієм, перед
Великоднем, по Велиціні в четверь также, перед СвєСвє
тов недільов, ні, по Свєтій – у ці дни, кажуть, шо ні, бо
в городі туча б’єт. Видите шос таки воно так і є. Є, шо
сусіди одне роб’є, а одне не роб’є. Єк туча йшла, то в
тих вибило, а в тих ні ківнуло.

Е

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Святвечір йорданський і на Йордана свєтєть воду. [Вдома свячену воду]
кушіют, в хаті посипают, а ходє піп відтак хатами посипає. Свєтіт хати. Так ходє. Малюютса хрестики, роблєтса. Так. Він [священик] ходє собі з дяком разом.
Посвєтит. То всьо посипают, то хати посипают, то як
собі хто хоче. Та морози. Ще на Йордана морози. Біля
церкви [святили воду], і тепер. До річки, до річки.
Хрест там роблять такий файний. Єк є лід, то з льоду,
а єк ні, то дерев’єний хрест роб’є. Це до річки йдут та й
там собі свєтіт, там народ. Йордана така свєто велике.
А так по Йордані Івана Хрестителя, на другий день.
Та й вже свєта кінчілиса. Уже гуляют весілля. Уже.
Уже. То не можна робити [весілля] в Пилипівку – від
Пилипа до Святвечора. Піст. Шіст неділь, шіст тижнів
цих, то це піст. А так уже можна.

ПУЩЕННЄ Це вже день такий, шо Піст божий заходит –
це вже шість неділь. Хто бізує, то висидит цілий піст,
а хто не бізує, то по три дні говіє, а по три дні скоромне їсть. Говіє собі в понедівнок, середу, п’єтницу. Так.

Ф

ВЕ ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ [Що беруть
беруть
еруть до церкви святити на ВеликВелик
ВЕЛИКДЕНЬ
скла
день?] Хто шо лагоди. Кошик лагоди, всьо собі складає. Всьо, шо ви дома лагодите, то всього ви берете.
Потрохи. Холодець нє, а всьо таке варене, печене,
то це. Пасочку, яєчка, буженина, солонина, ковбаса.
Таке-во собі. Сіль берут, масло берут, єк є, хрін. Е, ні
ножа. Це беретца до церкви, ідетца до церкви, прихоприхо
ножа.
дитца д’ хаті та й вже це розкроюєш та й так. [Кусочок
дитца
паски] помершим дати. Ідут на Великдень від церкви
та й ідут окола хати з доричков, та й тоді входє в хату.
[Кажуть:] «Христос воскрес!» та й поздоровляют в
хаті хто вже є. А ці відовідают «Воістіну воскрес!» [Цілуються?] Ні, такого нє. Не дуже можна [спати в цей
день], то нечого, але не годитса. Знаєте, бо кажут, шо
спати, то украдет щезник свячене.

ІМ

СТРІТЕННЯ Стріченє.
річенє. То я вам не скажу, то кажут, шо
стрічаєтси зима з літом, а то шо страласа Матка з
Ісусом
усом Христом. Так Матка Божа встрінуласа з своїм
Сином, із Ісусом Христом. Як нема на Стріченнє зі
стріхи, не капаєт, то меду не буде. [сміється] З стріхи,
з даха там капаєт. Є там дощ, або зима [сніг] си топит,
то вже має бути. Ой напивси когут води – буде мід.

ЯВДОХИ Євдокії,
окії, такє свєто собі, такє, просто Євдокії.
[Чи роблять у цей день?] Єк хто хоче. Кажу ж, єк хто
хоче, так за своєв мамов плаче. Розсаду сіют. На Єв
Євдокію сіют розсаду. Все сіют. Нічо инче таке, розсаду
сіют. Єк файна днина, то сіют. Сіют собі в коритце, чи
в горщику, а єк часом файно – в грєдці. На дворі грєдочку маленьку там зроб’є, там сієт.
СОРОК СВЯТИХ Сорок мучеників. Буде сорок морозив,
має бути на Сорок сєтих, то буде морозить, аж у Юриї
виходит. Так.

БЛАГОВІЩЕННЯ То Благовіщенє, єк є, єк на Благовіщенє ворожє. Єк на Благовіщенє заря, то весна ранна. Єк
уже на Благовіщенє. Це вже на Благовіщенє ворожє за
весну. За всьо. Єк файна днина, то така весна буде. [Чи
кажуть, що до Благовіщення не можна у землі робити?] Та же кажут, шо нє. Дехто не робе, а дехто робе.
Кажут, шо не мона. Бо на Благовіщенє Бог поблагословит, то це вже можна братиса до цего. Людям все
мало. Знаєте? Тепер уже все мало. Велике свєто це на
Благовіщенє.

МАРКА КЛЮЧНИКА Марка це свєто также, але робе
люде. Хто хоче робе, а хто не хоче – не робе. То собі
ріжно.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Розигри. Петрівка заходе від
Розигри. А Розигри минули оце в понедівнок два тижні. По Зеленій неділі в тиждень Розигри. То заходе Петрівка – Петровий піст. Так собі є.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Йвана, зараз у суботу Йвана, то ви знаєте вже так зілля
берут усякі. На Йвана уже не тичут євором, то називаєтса «хобза». Та й то вже йдут дес. так, у толоках вона
є, та й рубают її, та й обтикают хати. На Йвана. Це в
суботу буде в цу. На Йвана отпусти [храмове свято] є
в Білоберезці, в Яворові ще. Колис [вогонь] палили.
Другий день після Йвана, то це вже Івана Купала. А тепер шо, збираютса хлопці, дівчєта, у вінки якіс собі.
Я його тепер не знаю. А колис докупи сходилиса самі
молоді, шо це молодьож. Вже собі купаютси. То. А тепер то я цего не знаю.
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ПЕТРА І ПАВЛА Петра также празник великий. Петра буде від цего четверга за тиждень. Від позавтрю за
тиждень буле Петра. У Красноїллі опуст на Петра та
й в Яворові. Там народ збираєтса. Народу збираєтси
много. По-гуцульски дехто файно вбира. Варто подивитися. Файні собі хустки, файні собі кожушки, сорочки повишивані, у мужиків нагрудники. Так файно.
Так на Зелену неділю, так на Івана і на Петра так. На
Петра в Красноїллі. Вони [пастухи] самі собі частуют.
То таке шос, шо хтос ішов на полонину, але то не всі.
На Івана то так же, так. На Івана тепер збираюса йти
у зілля. Зілля брат. Перед Іваном у п’ятницу будут їхати дес туда у полонини зілля набирати. Коріння всякі.
Вже після Петра день маліє. Від Онуфрея, вже як зозуля лишеє кукати. День уже трошки маліє. [Петро]
літний. [Петро минає], та й літо минає.

ВОЗДВИЖЕННЯ Чесний Хрест. Так же празник у нас.
Так же Здвиженє пісний.
ПОКРОВА Покрова земничку Божу покриває. Це вже
Покрова, будь здорова з усім готова. Осінь уже підпрєтана, аби уже все зроблене було, бо Покрова приходит та й питає: «Ци ти з усім готова». [Покриває
землю] білов, снігом. [Дівчата моляться до Покрови:]
«Покровенько, Покровенько, покрий мою головеньку». Шоб віддатиси.

с. Вигода
Вигода
Записала М. Курінна 22 липня 2012 р.
у с. Вигода Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Сінітович Олени Василівни, 1934 р. н.
ата
лі Іванівни, 1961 р. н.
Наталі
та Кірик (дів. Сінітович) Н
аталі

Е

ПРОКОПІЯ Прокіп’ї, у кого є маржина, або так і нема
маржини, кіточка [ласка], котики такі. На Прокіп’ї
за те не можна робити, шоб маржину не ківала ця кіточка. Оце називає Прокіп’ї. Маржина – це худоба,
корова, кінь. Я таки це переконана, дуже ж добре на
оцему Прокіп’ю, шо єк людина робе на це свєто, так
маржина має... Котітко, таке як котік. Так, як котичок.
Лиш маленьке таке. Воно йде та й дзюбне, та й всьо.
Ліку від цего нема. Пантелія, Ілія, Володимира – то це
є дуже ції свєта громові. Та й Гавриїла. Цє свєта є дуже
громові. Це свєта такі, шо дуже від грому. Випадки
всєкі є.

велике свєто. Це собі як хто хоче, а на це Головосіки
мало хто робит. Не роб’є люде нічо. Пісний день, пісний день Головосіки. Це Головосіки не до весіль. Але
хто собі як хоче. То тепер уже знаєте, як собі хто хоче,
так за свойов мамой плаче. [сміється] Твердий піст.
Варене можна їсти, але пісне. Суворий піст на Головосіки, дуже суворий. Борщ можна, але пісний, з оливов.

Ф

окрини, єк дощ, то вже дощ ідет вмах.
МОКРИНИ На Мокрини,
Бо то так, Марини, Мокрини, Ілія. Це ці свята разом,
укупі. Але то на цім неугавно. То часом на Мокрини
такі дощі, шо, а на Ілія вже файно. Так.

Р
ІЗДВО Х
РИС ТОВЕ, КОЛЯДУВА
РІЗДВО
ХРИСТОВЕ,
КОЛЯДУВАННЯ Колядували
дома. Робили вертепи. Я знаю, шо я так ще мала була,
то ходили з вертепоу у вигляді зірки. Шось такє, шо
крутилося там. Робили
Робили у вигляді зірки і носли цю ха
хатинку, де Ісус народився, таку зроблену. Там покла
покладуть моху, застелют хатинку і там уже ці статуеткі
там поскладают. Була така жінка у нас в КриворівКриворів
ні, шо вона робила із сиру коники всякі, статуетки.
Я так думаю, певно замовляли в неї. І вона то кракра
сила, і робила такі статуеточки. Я знаю, шо ходили
сила,
хлопці з такими вертепами, в королів повбирані, білі
хлопці
такі під ангелів крильця. [Що потім робили із статустату
етками?] Вони стояли, а потім їх викидали. [Чи мож
можна було їх викидати?] То такє тверде, то би ніхто не
їв. То лушпайки переважно курям. Курі їли. Паски не
дуже лишалося. Якщо десь лишалося, то давли поросєті чи корові. Геть не викидали. [Колядки якісь
пам’ятаєте?] Забула вже колядки. Років мені вже
купа. [Розкажіть, як колядували.] То вже люди собі
знают, шо діти ході і вже собі наблюдают. Та й давали
такє, або писанку винесут та й дадут, або яйце. Шось
давали, угощали дітей. Грошей мало тогди давали, бо
то грошів ні в кого не було. [Як діти наколядоване
розподіляли?] Там є їх п’єтєро, то кожному дають.
Не одному лиш. І угощают, то кожній дитині дають.
[Хлопці й дівчата ходили окремо?] Діти докупи ходили. [Якого віку?] Четвертий клас, десь п’єтий. [Ви
колядували?] Колядувала. Ми одягали великі хустки
такі. Одіваймось тепло, бо то ж холодно. Одягаємо
пальто, а зверху хустку таку квіткасту та йдемо колядувати. Ми співали колись:

жна [купатися після Іллі], можна. Вода тепла.
ІЛЛІ Можна

ІМ

МАКОВІЯ То так
ак же піст заходе Богородичний. На МаМаковея [зілля] свєтєт, на Пребраженіє свєтєт. Мак свєсвєтє, лиш нема маку. [сміється] Світили [раніше]. Такі
гужми маку приносили до церкви. А тепер то рідко
де. Ви знаєте, шо то є. [сміється] Шо там того маку
свєченого. Так, як колис, єк багато свяченого, то кашу
лили, терли. Їли. То по-багато так не брали, але ранше
такі гужми приносили до церкви. Такі качурки файні.
А тепер уже…

ебраженіє, а по вашому кажут, шо Спас.
СПАСА У нас Пребраженіє,
На Спаса берут зілля, збираютса до церкви, люди на
гроби собі йдут. На Пребраженіє. Там собі кажде лаго
лагоди, шоб шос собі дати за помершого. На Пребраженіє
то всьо садовину збирают. Всьо. І коло церкви стают у
рєди і свєтєт, та й там уже кожде йде на свій гробок, та
й там уже кожде собі роздає. Хто шо має. Єблука. Хто
собі шо має. [Чи кажуть, що до Спаса не можна яблук
їсти?] До Пребраженіє, шо нє, але то тепер так їдят
коли попало. Колис то трималиси, а тепер то ніхто не
тримаєтси. До Спаса рукавиці в паса.
ПЕРША ПРЕЧИСТА На Першу Богородичку піст закінчуєтси. І до Пилипа. А від Пилипа до свєт піст. [Непіст] м’єсниці. М’єсниці гуляют, співают, весіллє виправляют. Рух іде. [сміється]
УСІКНОВІННЯ Головосіки. Це свєто таке, шо Ісуса відтєли голову і це вже всьо. Ці погонини. І там голову
поклали на талірочку, і та голова обертала, і кліпала,
і дивиласи. То то Головосіки си називає. І це є дуже

Там за крижом, за потоком,
Взріли жиди Христа оком.
Як уздріли, так злапали,
На головку вінок клали.
Венок клали терновенький,
Крівця текла кривавенька.
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Файна коляда, така велика. Уже згадати добре не можу.
«Нова радість стала...», «Бог предвічний народився...»,
отакі.
Бог предвічний народився,
Прийшов днес із небес, шоб спасти люд свій весь,
І утішився.
В Вефлиємі народився,
Месія, Спас наш для всіх нас,
Нам народився.
Возвістив це Ангел Божий,
Наперед пастирям, а потім пастирям,
І земним звірям.
Тріє царі, де ідете?
Ми ідем в Віфлиєм, вінчуєм спокоєн,
І повернемся.
Другим путем повернулись,
Без [нерозб.] не повідали.
Слава Богу заспіваймо,
Честь Сину Божому, Господеві нашему,
Поклін віддаймо.

Ф

Е

Нам давали гроші, копійки. Вже після цього збираймось у якійсь хаті, де вже закінчуєо цю коляду. Рахуємо, скільки грошей та й рахуємо скільки нас, та вже ділимо. Зірку самі робили, клеїли. З муки робили клей.
Заварювали муку та як кисіль така робилася. КипяКипятимо воду, окремо у кружиці чи в мисочці кладемо
білу муку і розводимо її холодною водою. Коли вода
закипає, це виливаємо туда, і робиться така змісь. І це
був такий клей. І ми тим клеїм клеїли. Шоби там шось
прикрасити, там іграшки були, беремо іграшку, розрозтовкуємо її, беремо в мішечок якийсь... Розтовкуємо
дрібнесенько, клей кладемо, зверху присипамо.

бо я знаю є, продают. А у нас тут на Вигоді, тут нема.
Ми купуємо. Пішла, купила, принесла. [Коли йшли з
кошиками до церкви?] Переважно рано служба рано
правиласи. В третій годині, бо тут церквей не було. Ця
церква, шо тут ви проїхали, була, але ж ніхто не правив службу. Закрито було. Ми у Ясиново ходили. Відкрили церкву, то вже [19]93-й рік був, коли вже Україна стала незалежною. Тоді вже ми відборонили, бо в
нас греко-католицька ця церква, та ми вже тут склали
підписи і вже з [19]93-го року у нас тут уже церква.
Ми греко-католики всі були до [19]45-го року. Поки
не прийшла сюда радянська влада. Вони ж православіє привезли. Ми взагалі всі греко-католики були. Уже
Чернівецька область – там провославіє було. А у нас
тут – скрізь були греко-католицькі церкви. А шо поробиш. Хто приймав павославійє з священників, того
приймали, а хто не приймав, того туда – по Соловках
та виселяли. Насильно нам цю вєру привезли. У нас
там навіть є така Євангелія, шо там підпис Андрея
поверШептицького на ній є. [Як поводилися, коли повер
поталися зі служби Божої?] Подєкуют Богові, шо Бог по
міг дочекати днинки цеї. Помолются та й поєдєт. То
не було такого гульбища, аби то без півлітри не їсти.
понедіЦе добре, шо є цей хліб. Сіли, поїли та й все. В понеді
лок після Великодня у нас є такий звичай, шо дівчина,
як подобається їй парубок, чи парубку подобається
дівчина, він обов’язково несе їй писанку у понеділок.
поДарує їй цю писанку. [А якщо парубок дівчині не по
добається?] А я знаю. Бере та й все.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ Як хто
о мав з чого, то пік. Такі були, шо
паску пекли, от і сусід тут наш, і мама так моя пекла,
та я не пам’ятаю... Пшеничну муку разову замісили.
Тісто. А на тій ситчучіці замісили білої окромо, і лиш
зверхи так на прикраси кучері ці наробили з білої.
А там був просто хліб. А називався «паска». Та й це
клали в кошикі, такі великі були, та й так накривали.
Це до церкви так несли святити. Та й цю паску покла
покладуть, тут спод не видко, шо це хліб, а зверхи файні ці
чучіки. Та й на то ще накладе яєць, шо там вже маєт.
[Писанки робили?] Робили, але то всі не писали. То
бул писанкарі, такі люди, окремо... Які цим займалися.
Уміли це. Вони заготовляли влітку ці кольора, бо не
було красок так як тепер. От, наприклад, цибулю вони
брали. Шелуху цибулі запарювали гарячоу водоу і
туда кладали яйце, і воно ставало коричньовим. І такі
кольора вони знали собі. Шкіру дуба брали, котра
чорніша має бути. Вона там знали якісь секрети. Вони
писали так, тепер уже пишут фарбами. [Чим розписували писанку?] То такє, як гачок такий. Перо, казали.
Бо були і пір’я курячі, шо вони там тримали кожде, бо
я видила. Тут така краска, тут така, і в кождім стоїт
окроме тото перо, би не мастити. Писанкарі вже перед Паскоу продавали чи міняли. Я знаю, шо носили
яйця їм. Білі яйця понесут, за це їм платєт, шо воно
напише. Масло чи шось таке, бо платили таким... Колись, кажут, одне другому йшли допомагати в городі,
то не давали гроші. Давали півкілі масла. День сапала
жінка за півкілограма масла. [Зараз писанки хтось робить?] Робить. Але то переважно туда – Косівщина. І у
нас тут роблять. Але тоже тое є, певно, в Верховині,

с. Голови

Записали О. Васянович, М. Курінна 23 липня 2012 р.
у с. Голови Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Янюк Параски Дмитрівни, 1931 р. н.,
Черленюк Анастасії Іванівни, 1921 р. н.,
Друняк Василини Федорівни, 1928 р. н.
та Стусяк Марії Іванівни, 1982 р. н.

АНДРІЯ На Андрея ворожили. Та рахуют кіллі та таке
всєке. Давно кіллі було зав’єзане та ходє жівки та рахуют дванадціть. Та на дванадцітім колу є луб’є, то
убраний князь буде, а єк нема ні луба, ні моха, то голий. Голий, неубраний, шо треба купити на него. [Сміється.] А колопні сіяли. [Казали:] «Андрію, колопеньки сію. Дай мені знати, з ким їх маю брати». Єк лєгає
спати, то просить Бога аби приснився, єкій то князь
буде. Та ворожили усєке. [Сміється.] [Чи казали, що
ця дівчина повинна була бути голою під час ворожіння?] Та то аби голу захватили та криками гонили туди.
[Сміється.] Казали аби зняла сорочку та скородила
прошивков колопні там, де посіяла. Але то стягали сорочки. Дівки боєтси. То знают, шо мают іти сіяти колопні та ходє сокотє.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Николає єк є зима [сніг], то є
отава. А єк нема зими, то й отави нема. [Чи приносить
Святий Миколай дітям подарунки?] Ніхто нам не приносив. На Никола зварют горщок голубців та й один
банєчок барабулі. Бо давно барабулі не родилиси. Та
й корж хліба з чистої муки вівсової та й говіли, та й
отак. Николиного отця. То на другий день. Бо Николай був свєтий. Та й такий був розумний, шо не годні
були уявити собі люди відки такий хлопец уродивси.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Пшениця – в першу очередь.
Потім вареники, голубці з олійоу. Риба була. Купува-
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те, шо є на столі, кладемо у мисочку, даємо на веранду.
На двир, а там птаха їсть. Кладемо на веранді на викно. З середини кладемо, а давно клали надворі. На ґанок. То були ґанки такі. Називалиси ґалєрі. [Кажуть:]
«Просимо померших на вечєрю». І всіх кличемо: тата,
маму. Ходили давно та мінєли. Так си називало, шо мінєє вечерю. Та й котре прийде, шо він не має скорому,
та й прийде, та й має у тарєльчіку тої вечері, а ми маємо дати кришку солонини, ци бужениці, ци шо там є.
Так си називає: мінєє. Така звичка була. Та тут і звірину, всьо кличут на вечерю, але не кажемо котре: вовка
ци котре. Нам тут вовки там надоїли. Лиш кажемо.
[Чи кличуть бурю, град?] То дес, хто вмів відгонити,
ми не вміли. Хто вміє відгонити, вни кличут. А Бог їх
знає, я не знаю. [Чи колядують у вас на Святий вечір?]
Колідуют. Сходятса мужчини. А, то це на великий
вертеп. [На Святий вечір] дітва ходит. Колідуют під
викном, а тоді в хату, хто кличіт, а хто не кличіт, то там
пид вікном поколідуїт та й пиде.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
таТОВЕ Різдво
Різдво вже не ріхтували нічого та
кого. На Різдво вже то до церкви собі йшли. Я вже така
стара стала, не пам’ятаю. Но уже святили воду. [На
Різдво?] На Різдво чи на Збори... Я вже забула. ВобВоб
шем, я знаю, шо святили воду та й тоже готували шось
їсти. Але я забула, яке свято це... Ходили до церкви,
там освячували воду, приносили додому та й тоже так
молились і сідали їсти. [Збори – це що?] Свято такє
називалось. Це як Святвечір. Потім Відорщі, коли
воду вже свєтят. Свєтили у річці, і людим свєтят. Відо
Відорщі. […] У нас тогди переважно й тепер їк Різдво, при
приходять наші свєта Різдвєні, то збираються колідники.
Парубкі такі, файно збираються по-гуцульські. Багато
їх, десь до дванадцять та має бути з ними. Ото син мій
ходить за березу, шо він їм березує. Березує він коля
коляду.
ду. Та й так вони ходять. Вони як приходили з хресхрес
том
том від церкви, мали хрест, цілували той хрест, клали
там рушник вишитий та й давали на церкву гроші, хто
кілько хотів. Хто кілько бажав. Оте як мій син заходив
на церкву, три тисячі грошей люди здали на церкву. І з
тими хлопцями, вони собі приходять до людей, люди
їх вгощают, дают їм їсти, пити, вони собі мають погуляти ще у газди, бо такій обов’язок їх, що вони мають
гуляти. [Собі якісь гроші залишали колядники?] Ой,
ні. Хіба лиш ті гроші вони брали собі ділити, шо колядували парубкам та й дівчєтам. А й парубкі та дівчєта
їм давали гроші, це не газди, то вони ціми грішми се
ділили. Отак.
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ли. Зараз їхают туда на машині. Тут маленьки риби
є. Але привозят і в магазинах купуют. [Коли магазинів не було, звідки брали рибу?] А тоді не було. Тоді
пшеничка була, голубці, вареники. У нас би сказали
пироги. І шо ще там... Кисиль зварили або копмпот
якійсь із яблук чи слив. [Пшениця – це кутя?] Кутя.
У нас кажуть кутя. [Що до неї давали?] Цукор додавали, горіхи як у кого були. Молилисі. Просили Бога,
дєкували, що дочекали. Та й «Отче наш...» і «Вірую...».
Засвітют свічку на столі. Стіл перев’язували червоноу
ниточкоу. Така була традиція. Хто мав коней, то клали
седло під стіл. Шоб коні здорові були... Вобшем, клали
під стіл, але тепер вже нема цього. Пшеничка, голубці з
часником і з олійоу. Це всьо суха страва. Риба, як була.
А тепер уже всєкі: і пампушки печуть... Вже ми шось
такого більшого. Картошка з чимось там, з олійоу, та з
рибоу... Та такє, шо тепер, не те, шо раньче. Раньче там
три-чотири страви та й не було такого. [Після Святвечора що робили із залишками їжі?] Лишилося собі
це все. Все потом їли, доїдали, на другий, третій день.
То не викидали. Потом то нічо, шо сухе було. А після
того тоже файно моляться, шо дочекали цього, цих
свят. Одне одного поздоровляи, шо Слава Богу, шо дождали, дай Боже, дождати другого року. [Коли сідали
за стіл на Святвечір?] То вже при зерницях сідали. Як
зерничка зійде, ага... У нас зерниці називали. Як вийде зерниця, вже взрят зерницю, уже все готове, тобі
засвічуют світло, свічку на столі, та й всі молются
файно, а тоді сідают повечерают, а тоді після того знов
помолются, та й вже хто куда. […] Має бути дванаддванадцять страв. Але то давно не було так. Лиш барабуля та
й голубец. [Чи готували рибу?] Готували. [То мають
бути пісні страви?] Мають. Пшеницу намочут увечері,
рано варєт до вечера. Вечером єдєт, єк сонце заходит
тогди. Цукром, єк є. То ґалки́ були, куски такі. То то
одну пачечку куплет. Мед, єк було. То бджіл не було.
То в ці роки си з’євили бджоли. Не було цукру, не було.
Цукор коштував п’єть злотих за Польщі. Така пачечка,
двадціть ґалок,
́ то такі куски. А я знаю кілько [грамів]
було? [Сміється.] Давали мак. Єк цукор є, то добре,
а єк нема, то посолє та й так. Не було горіхив. Єк підут
у Косов та куплє, то добре. А єк ні… Ну, а дідо колис
не ходив на охоту? Де не ходив? Ходив. На Святвечір
ходив. На Святвечір єк походит, та шо вб’ют, то мают
щєстє до середзими. [Сміється.] А єк нічо не вб’ют, то
вже нема нічо. Я знаю, бо в мене тато ходит. А дідо в
нас такий був замовляв другим пушки на збитки. Лю
Любив фіґлі та й замовлєв. Нічо не вб’ют та такі сердиті
йдут. А дідо аби білецю [білку] зловив, то має вбити.
А скатерть файну чистеньку покладут, роблену. Колис
клали… перев’язували ліцами. Ліци перев’єзували.
Від коней. Єк у фірі, то ліці є. То тамо покладе почерез
стіл, тут зав’єже споду. Аби коні були на вік. [Отаву
клали?] Клали. Під скатерть. Отава ця, єк уліті дожжі,
та єк гради надходєт, то палєть оте в печі. Трошки
кинути. То давно серника не було, було кресала. То
така кара була, шо Боже, Боже. Доки викреше да в ту
ветелею, доки загорит, та вуглю треба роздути ватру,
треба шкабліци [тріски], треба аби ймиласи. [Часник]
кладут лиш один на стіл. Аби був на рик, аби вродивс.
Усіх кличут [на вечерю], померші. Наперед кличут
коні «чпруно», а корови «пшканя», свиням «дзьоська
та пацю-пацю». Або горох або биб, котре зварене, тре
метати туда. [Показує рукою, наче з ложки кидає до
стелі.] Кличут. І померші ще так кличемо. На померші

КОЛЯДУВАННЯ То вже мої діти колядували. А я – ні.
Всі ці побожні пісні [співали]. «Христос народився...».
Всьо про це. То діти ходили. То вони собі те вивчали
та й колядували. Мали собі записи та й ходили. А я
зараз я вже не вижу десь тих колядів. [Зірку чи вертепу робили?] У білих сорочках таких, одягали поверх одягу. Та й корона така... наверно, шили з паперу
грубого та й то позлітками обліплювали, та й то такє.
Файно то було. Такє як королі вони називали. Янголи. Ну, вобшем, побожньо. Вони під хатоу щедрували,
а потом заходили в хату та й співали там коляду про
Ісуса Христа, про все таке там колядували. Та й діточкам треба було по пару рублю дати, бо вони тому радувалися. Вони всі собі ходили разом, собирали собі,
мали таку коробочку. А потом вони собі розраховувалися та й ділилися пополам то. Всьо так ніби рівно.
Дівчата окремо, хлопці окремо. Так було. Ходило ба-
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гато. І зараз ходять. На свята Різдвяні ходять. [Були
такі хазяї, що не відчиняли?] Та не можна було такого
робити, але був такий час, шо їх дуже багато ходило і
нема кожному дати. Не зачинялися, але не виходили,
не пускали, бо їх багато ходило. Діти грошей хотіли.
Ну, та й старі колядники ходили. А старі колядували
такі великі коляди. Побожні, але такі всєкі вже там.
Ходили по шість, по вісім, по дванадцять, як збиралось. Та й ходили коло хат, в кожну хату ходили колядувати. Приймали. Як не приймали, так пощадруют
коло хати. Отак поздоровлят та й підут. Але переважно люди приймают. Тепер взялися переважно, шо як
приймают то їсти лагодять та горілки дают. Так. Зараз ліпший час. Дают. Набудуться, поспівают, поколядуют, потанцуют та й підут до другої хати. Отак.
[...] [Колядники починають ходити] на Різдво. Ідут до
церкви та й уже там поколідуют, та й відтив ідут уже в
котру першу хату. Так ходє. Та давно дві неділі ходили.
Давно давали два хліби, миску зерна та й кавалок солонини ци там бужениці, ци шо. Давали. Носили. Так,
єк коні ходили з бесагами. А тепер лиш гроші. Хрест
укриваєтса платком, хто чим має. Давно повісма
були – терли лен – то були повісма – та того повісма
клали на хрест. А тепер хтос кладе платинку, а хтос не
кладе нічого. Коби хоть поцолував хрест. Тепер уже
дают по дві сотці, та по сотці, та по півтора, та по три,
та по п’єть, хто шо хоче. [Колядників] є десєть, вісім,
дванадціть. Скрипку мають та й гармонію, гармошка.
[Чи трембітають?] Ні вже. Давно риг мали та й тремтрембіту та й скрипка. Надворі поплєшут з бартками, та
такі гонори. [Сміється.] Та поплєшут надворі та й зазакликают у хату, та й сідают за стіл. То давно… то тепер
світло, а давно свічку засвітєть, то коби така заляпазаляпана, а я така мала, та так тєжко читат там. Та колєдуют.
Та є тепер, шо і жінки ходєт. Уже третій чи четвертий
рик. Окремо [без чоловіків]. Ходять і дівчата і хлопці
[діти], хто хоче.

йде. Там ґаня [хижий птах, схожий на шуліку, каня] є і
половик. Така сама, єк половик.
ВОДОХРЕЩА На Видорші давно так си рихтували, шо
до днини шили та плели, вишивали, всяке виробляли.
На Видорші дівки стали єк турші. Вбиралиси в чільце.
Так, єк кнєгіні збиралиси дівки. Та й ідут у церкву та й
у церкві за попа ловлєтси аби може би єкас віддаласи.
А тот каже: «Просіт Бога, не торгайте мене». У сардах
та чільцях, такі гонорові. Кажут, шо котра на Видорші
падаєт, то має віддатиси. Ковзнетси. Єк погода, то йдут
на потік [воду освячувати], а єк ні, то в церкві. Там так
намочут, шо вбив би си на смерть. Ми на дві парафії
ходили: в Красноїлів і Черемошну. Воду свєчену треба
мати в хаті, аби вона була. Шос… які неполадки – побризкав, попросив Бога святенького аби був порядок
та й мир, та й злагода. Принесут та й покушіємо, та
й побризкают хату скрізь і навколо хати. [Чи пишуть
хрестики після освчення?] Воск є. Поробимо хрес
хрестики та й на одвірок кладетси, там на вікно. Кілько є
дверев. То тепер кождий собі по-своєму. По-давному,
кажут, шо то старі дурні. [Чи ллють воду свячену до
криниці?] Ні. Бог так посвєте. Кладемо хрестик у ко
корито ци шо там у головицю. Бо то єк вода свєчена, то
вона скрізь свєчена. Так Бог свєтенький дає, шо скрізь.
А хрест у воду треба носити там, де черпаємо, де бере
беремо собі на їду. Та кропи [худобу], єк хотєт.
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СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Ст
Стріченє
річенє – весна з зимов стрічеєтси. А то
річенє
ні. А то-то свєті. А, є. Стріченє, то, бабо, світий отче,
Ісуса Христа, тіко, шо я забула, єк його звали. СимеСиме
тогон. Симеон сказав, шо має зустрітис з Ісусом та й тог
ди помре. «Та, – каже, – видки я буду знати, шо вин
Исус?» Та й так, шоп пшов до єкоїс церкви та й на схосхо
Исудах стоєв та й Марія йшла з дитинов трирічнов Ису
сом, то він зустрівс та й каже йому: «Це ти, Господі?»
сом,
Та й тогди помер. Зустрів цу дитину, вин тогди помер
на тих сходах. Єкшо з стріхи на Стріченє капаєт, то
кажут, шо меди будут, а єкшо ні, то… [Свічки] святіт.
Від градів. Засвічувати, коли гримає, блискає, рихтуєтси на гради. Бо є в нас такі тут жінки, шо вміют відгонити на ліси, на потоки. Треба свічку засвічувати, та
й отаву палити, отаву в піч покласти, запалити. Баба
колис Єлейка палила на порозі.

оли ходили у Святвечір, то називалася
МАЛАНКИ Це коли
«Меланка». Там робили Бабу, Діда, Козу. Ще шось такє
вони робили собі. Всєкє. Просто зайдут щадрувати
хлопці... То хлопці переважно. А ще ходила Меланка.
Називали козу Меланка. Та як зайдут, та та Меланка
піде з тряпкоу та піде туда мити, та шось ляпотіти та
те... Щоб було з чого посміятися. А Коза бігала та пі
піщала, скакала. Ну, такє аби було посміятись. [Це хто
робив? Підлітки?] Та більшеньки вже такі. Діти більші,
хвос
йо. Та Чорта, вибачте, робили. Та то страшне, з хвостом. То такє рогате, то такє діти робили, аби було з
чого посміятись. А тепер уже то такє не роблят. Тепер
уже і не ходят такє. Ходят уже поколядуют, і уже не
роб’ят такє. Але у нас це робили, посміялися не раз з
тих дітей.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Василія ходєт пшеницу сіют.
Каже: «Сію, сію, посіваю, гараздів людям бажаю».
Пшеницу сіют. Діти приходє. Але по-давному. А тепер уже ніхто не сіє, нічо. А тоді ідут по двадцєтеро
на днину. Та й треба дати гроші, бо від п’єтки зачнув
до десєтки, а від десєтки – знов до п’єтки та до два. Єк
війдет. Пшеницю сіют собі посеред хати. Ми собі заметемо та й на поле, шоби Бог дав урожай. Курам треба освєтити [пшеницю] в церкві, аби половик [яструб]
не бив. А таки коли-небудь. Шось свєте та пшениці
покласти, принести та курам дати, то вже половик не

ВЛАСІЯ А на Власія свєтіт сіль, аби було коровам давати. Та аби відгонили сатану, чародійники ті. Свєтити
та й давати по жінці цієї свєченої до цеї, шо там. Та то,
єк знахарі, то нічого не помагає. Єк наглі люде, то най
пропадут.
ОБРЕТІННЯ На Обретеніє треба, аби нічо не рубати,
а то хто тепер не рубає. Мак, биб, усьо, шо навесні
посадил, ворони навіть барабулю витягают. Треба це
свято сокотити [глядіти]. Вони [пташки] повертаютси, ідут у світи, у тепло.
ЯВДОХИ Одокія, це я свєта, я не знаю єк. В нас капусту садят. Одокія – то є свєта баба така, шо я читала
в книжці, але вже забула єк. Дивлєтса. Єк на Євдокія
файно, то і на Великдень файно. А єк на Євдокія дощ
або зима [сніг], то і на Великдень дощ.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Теплий Олекса весну показує. Та
єка будет. Єк погода на Теплого Олекси, то тепла та й
рана, а єк холодно, то студена і пізна.
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БЛАГОВІЩЕННЯ Це є, єк Мати Божа завагітніла, то
Ангель прийшов та повістив їй. Сказав. А Вона сказала, шо відки може без мужа Дитина си породити. То це
Благовіщенє. Треба се сокотити свєто. [Чи кажуть, що
яка погода на Благовіщення, такаі на Великдень буде?]
Та така. І на бджоли. Єк у Благовіщенє файна днина та
й з стріха капає, та єк на Стріченє, то можна два рази
меду взєти. А єк нема, та нема. Вона [пташка гнізда]
не в’є. Та я не знаю, то Бог знає свєтенький. Треба виздріти [знесене куркою яйце на Благовіщення]. Треба
коровам дати, тий корові, телици, шо положитси. Але
би перше яйце було.
МАСЛЯНА Масниця перед пущеннєм. Треба той тиждень мнєса не їсти до говіння, а в говінні тоже ні, та й
до Великодня. Але то їдєт, та й не питают.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Бечкову неділю приносєт бечку
та й побиває по корові, каже: «Аби не перегонюваласи». [Щоби за першим разом погуляла?] У нас кажут
«ківнетца». Аби не перегонюваласи, аби раз водити,
аби не два рази. [Людей також б’ють вербою у Вербну
неділю?] Людей ні, заплодютси самі. Збиткуютси: хто
дітей не має, або любит фіглі, ідет по дорозі та вдарит. «Аби плодиласи, аби тільки дітей було, єк на пруті бечки». На город треба тикати, треба класти, аби
гради не били. Ні у той день. Коли уже посходит усьо,
треба покласти де-небудь у город, там де шо посажене. Кажут, шо бечку цю, шо світите на Бечкову недінеділю, хто дуже хворіє на ангіну, добре з’їсти, шоби не
хворіти. Котики. То добре. Я перконалас на собі. З мамаленької до третого класу у лікарні по два-три рази,
прорізували, хтіли операцію робити, вирвати. В мене
дуже хронічна ангіна, бо вуйко, бабин син помер на
горло. Кладемо [свячену вербу] там у веранді на викні.
Можна покласти пид пориг хвостик під один, другий.
Єк єкіс є неполадки, то таке. Можна [вербою вигонивигонити худобу на полонину], аби медведі не били, вовк аби
не їв. Аби молодняк поківнивси, а ще би… такі є люде,
шо в полонині ходєт і збавлєют корови. Чародійники.
Писанки очинают від Бичкової неділі. Ну, шо там від
Бичкової? Дехто і скорше.

руг», такі кошики. Там клали паску, там клали яйця,
писаньки, печіва, такє свякє накладали. Та й ходили
то собі освячувати, та й потом ото приносили, їли,
набувалися уже собі люди, хто як міг. [Багато пасок
пекли?] Та як хто. Тепер печуть небагато. Колись любили багато пекти. Або одну таку велику. Та як тазик
є. Знаєте такі? То пекли таку велику, файно то вбирали
та й пекли собі одну таку. Але й тепер печуть. Але взялися тепер, пекарні підвозять. Готові паски купують,
але дехто пече собі. Хто хоче сам собі пекти, ніби так
годиться. Писанку будь-хто не робив. Це такі були, шо
спеціально вміли це виписувать. Є в мене й тепер, але
старі. Треба вміти гарно розписати. Пензличок такий,
та вони собі так розрісовували такє всєке виробляли.
[А якщо господиня не могла розписати...] Наймали
або купували. [Обов’язково було мати писанку на Великдень?] Та то ніби так годилося, але це кожен мав
чи не мав, кому як складалося. Але переважно стара
старалися, аби була писанка. Тепер є такі, шо не виписують
багато, але продають. Бо кожен не вміє це писати. Там
як туда, подальше, вони заварюють лиш такі... у ци
цибулинню. Що лиш такє жовтеньке. А тут у нас – ні.
Це Гуцульщина, тут раскрашували всєкімі красками
файно. [Як розраховувалися з людиною, яка писала
писанку?] То вже вони казали свою ціну. Кожен собі
принесе свої яйця. Дуже біленьки мали бути. Та ті,
вони собі спеціально краски купували та й писали, та
й за роботу, хто кілько брав. Платили. Та людина ви
виписувала. Чи п’ять, чи шість, хто кілько хотів собі. Бо
ще давали за упокой душів писанок. Це на Великдень.
Кошелик такий сплетений, та й в ото складали сир,
яйця, хліб та печіво, то ті варені окремо, то писанки
ці. Та й отак собі те святили. Та й давали ще собі за
простибіг, лагодили собі окремо мисочку. Як хто собі
хотів. Та й давали за упокой душі. Там мало бути всьо
всього, шо злагоджено. Та й тепер мода є ця. [Діти гралися
го,
на Великдень з яйцями?] Гралися. То вони писанки
брали, хто кого вб’є. То писанками, то яйцями грали
гралися. Та уже хто у кого вб’є, то уже собі забирає яйце.
Грают, доки не трісне. [Не шкода було писанку розбивати?] Жаліли. Вони більше яйцями такими. Писанки
уже шкодували, ніби для прикраси тримали в домі.
А яйцями більше билися, бо десь інший є, шо довше
тримає. Одні тонші карлушки, другі грубші. Стукалися і в кого вбилося, то вже заробив цей собі, шо вбив.
А писанками не дуже, бо писанки нема побагато, її не
писали побагато. То такє то було. […] Давно лиш єйця
свєтили та й сир, та й хліб. Та шо, чуженицю не свєтили? Та не чуженицю, не солонину, нечого. Лиш сира
та й єйця. А чого так? А я знаю. Давно кіньми носили в Черемошну або Красноїллю та й такий доринник
того харчу там, всьо накришет – всяке: бужениці там,
солонину. Всєке там кришили. Та зносили. Кіньми то
зносили. А тепер паску ніхто не бере, та там у кошіль
злагодить тої дориці, та й… Ну, та маленьку пасочку,
шо хрест ззаді… Ну, та маленьку. А то таку паску спечу, круглу, єк цей. У печі пекли. [Дорінник] єк відро
і білше. [Яйце] просте, варене [не фарбоване] [Сіль]
сєтять, зерно не носєть. Чеснок, кропиву. Чеснок аби
родивса, кропива перша на землі …шо зелене. Я таке
чула, шо чеснок цей, шо світитса в дорі, єкшо шось в
тебе пропадає, треба дзвіницу, дзвін коло церкви, але
уночі обійти [дзвіницю], то скоро находитса той злодій. Той часник, шо світивса на Великдень. То світиш
у кошелі. З тим кошелем ідеш так, але уночі. Але так,

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Страсний
Страсний четвер. Ідут на страсти.
плашеПаски печут, рихтуютси на цей. У п’єтницу плаше
ницу несут до церкви. [Чи були люди, що постували
від пятниці до Великодня?] Ну, то може ще є де. Гет
[нічого не їдять], крім води. Єук увечір їдєт, то аже на
Великдень. Є такі. Вуйко у мене єст так, брат. Є люди,
багато таких. Вуйко у мене тоже побожно, та й не їст.
Всі пости такі, єк Петрівка, Пилипівка, Великий пист,
Богородичне говіннє – всі. Пости говіє. Їст у четвер
увечері, а тоді лиш на Великдень. Брат тоже у мене говіє всі пости – сухо – ні молока, ні сира, все на олії.
У четвер увечір їст і вже на Великдень.
ВЕЛИКДЕНЬ Паски пекли, варили голубці, холодці.
Пекли такі, ну як вам сказать, ну як би заплітав волосся. Такє то складали втроє та отак кругом обкладали,
а посередині клали хрест. Такі кукулики, а між отіми
хрестами такі пташки робили. Такі як пташки. Очі –
афини хто мав сушені, а ні – то перчик та й зюмичик
та й такє... Потім яїчком, самім жовтком мазали та й
пекли. Та то файно виходило. Якшо вдачно зробиться
тісто, бо то щітаю, тоже мвіти те робить... Переважно
старалися, шоби гарно було. Ну та й ходили так святити до церкви. Брали паску, лагодили. Називається «ду-
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аби дзвін не задзвонив, так його треба обійти з тим
часником. От у [нерозбірливо] моторик пропав та відтак визнали хто. Напевно, за [сонцем обійти дзвіницю]. Я вже це не знаю. Устріть треба. Устріть. Єк пропало, то пропало. А єк устріть, то воно мусить си узнати. З тим кошелем, єк хоті, шоб все добре, обходіть завесновані городи, обійти навкруг хати, в стайню, тим
кошелем до всіх дотіватиси до всього. Єк приходят, то
кажут: «Христос воскрес!» [навіть коли нікого нема у
хаті] Та тако сілі та попоїлі, але єк хто хоче, до до їди
«Отче наш» виказати, подякувати Богу, шо дождали.
А єк не ждут цого, то… То давно ділили одно яйце на
всіх, скілько було. Покушіти треба. І сира. А тепер хто
хоче… Кладут багато всєкого. [На Великдень розбивають яйце об яйце?] Так. Та ті народи, шо по двадцять мужчин коло церкви на цвинтаре то так б’ютси
та сміютси. Шо, в чоло били? Та ще єк посердє, то у
чоло свиснет. Наб’ют, то котре єдєт, а котре звергнут,
б’ютси. Треба віддати [тому, хто розбив], ну, а єк не
віддає, то… Цей хотів, шоб цей подав, а цей не подав
тому, тому в чоло луп. А тепер уже таке ні. [За столом]
кожний собі влупив та з’їв. А єк луплене да розрубане,
з’їли та й так. Тепер вже ні, а колись то заводили коло
церкви такі сміхи, шо. Миш, єк з’їст кришку хліба або
там мнєса єкого або шо [свяченого], та уже крила має.
Миш робитса таке єк пташка – крила вже має. Ну, та
летючу миш я знаю. [Скільки тривають Великодні
свята?] Три дні. А в середу вже роблєть. Це ВеликодВеликодтвер не роблєть від тучі, від градив. [В городі не
ній четвер
роблять], а решту всьо роблять.

ТРІЙЦЯ Тройця. Треба до церкви ходити. Але люде, єк
люде. Вбирают [хату]. Ясеня уломит там, євора. Я собі
лиш паркан та й поза вікна куда йде. А у вікно, там єк
зіллє є засвітене у слоїк та й. [Чи кидали траву на підлогу?] У церкві. Та то люде зберут усьо по жмени. Та я
не знаю, шо роб’є, але шос роб’є, бо позабирают усьо.
Всьо до стебла. А шо робили, я не знаю. […] Збирали зілля. По полю збирали, в городі як було. Та й тот
прикрашали, так. Убирали вікна. Ми вже поубирали,
бо то вітер розносе. Та й городи затикували оце перед Свєтоу. То Свята Тройца. Городи затикували. [Яке
зілля збирали?] Ну, та то є в літі як трава. У нас усікі растуть у траві. Мнята у нас і в городі є. Мняту та
квіти якісь. Та гармітка – квіти такі. Як у вас кажуть,
я знаю... Такі жовті чічі. Але вони лиш перед Іваном
цвітут. Вона навіть лекарствєнна, але її не можна багато. Якшо її багато вживати, вона отруйна. А так –
Канормально, по-трошкі, вона, кажуть, навіть лікує. Ка
жуть, шо лєкарствєнна.

ЮРІЯ На врожай
ожай Юрій. Єк восени на єблинках є лист, то
на Юрія голо. Єкшо Дмитрій укритий, то Юрій голий.
Єк Дмитрій голий, то Юрий убраний. Немає паши.
А єк Дмитрій голий, то Юрий убраний, а єк Юрий гоголий, то Дмитрій убраний. Восени єк лист не падет, то
навесні, на Юрия, паші нема. На Юрія храмуют, а єк
ні, то веснуют. Роб’єт усе. Люде починают. Не йдут.
Давно ходили. Просили Бога Свєтенького та дєкува
дєкували, шо перезимували. Аби так вилітувалися, аби так
діждали другого Юрия.

Р
ІЗДВО
ІЗДВ
ОАНН ПРЕДЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На ИваРІЗДВО
О ІІОАННА
на [Купала] у нас храми. То такі народи приходєт та
машинами приїхают. Ми отут церкву маємо. Отут
ген одна, а тут за горб. Купала
ген
це другий день. Ходили
́
уночи перед Иваном, папороть цвитет. Та тої папороті
уночи
шукали. Єк має щєстє, то знайде, а єк ні, то… То віддастси [як знайдеш цвіт папороті].

ИЙ ТИЖДЕНЬ
ТИЖДЕНЬ [У четвер після Трійці] та на
ЗЕЛЕНИЙ
полі не роблєт, на городах. Зелений [четвер]. Не хотє
[робити] через гради. А у Зелений вівторок та люде
єк люде в нас, роблєт. У колгоспі давно робили. Та єк
пош
пошне
не у Зелений вівторок сапати бураки, та град упав
отак [показує по кісточки на ногах], а ми були босі, та
доки відти поприходити, то так си позастужували, шо
ледве вилітувалиси, так кашляли. Колгосп, то є кол
колгосп, а домашні не роб’їт люде. Розигри тоже громове
свєто. А йо. Я думала, шо я знала. Та не можна, але
люде дехто робе.
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МАРКА КЛЮЧНИКА
ИКА
ИК
А Мар
Марків
ків день. Свєтий. На Марків
день ворожєт, єк погода, то літо файне, єк мрака або
дожжі, то так і літо.
НЬ Два
Дванадцять
надцять неділь було
РАХМАНСКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
на роботі. Та й дес мист робили. Та й у воді біли, та й
їйцо дес прийшло. Вода принесла. Та тим єйцем дванадціть людей поділилис. Поскоромилиси на Рахманский день.

ДОВГОГО ІВАНА На Довгого Ивана садэт таке – огирки. Найпизніша весна. Єк хто хоче, єк у скоромну днину, то не говіли. Хто хоче, а хто не хоче.
ОНУФРІЯ Я на Онуфрея сапала, а єкас баба прийшла…
А то присадиба там на горбу була. У колгоспі тим нещасливім. А баба прийшла та вилізла на плит, та так
на мене гарчит, шо пуда пуденного не дає. «Ті чого согони сапаєш, а громи нам, блиски усьо поблискают та
позбав’єют. А гради прийдут». А я кажу бабі: «Я Бога
просила, а вас ні. Шо ви маєте до мене». У баби стовбирі лиш лишилиси в барабулі, а у нас лиш промикав
хміль [град]. Я Бога просила свєтенького аби дав ласку простити. Та й Онуфрея [громовий день].

ПЕТРА І ПАВЛА Святкували. Обов’язково. До церкви
ходили в такі свята. Та й робили храми так вдома, хто
мав змогу собі. Бо це свята такі... Ну, так як у нас, наприклад, Ільї рахується другого серпня. Шо ніби називається річний храм тут. А люди готують тоже всєкє
та йдуть до церкви закликають з родичів, сусідів, та й
тоже так дома погодуют, поспівают, повип’ют. І так на
великі свята лагодилися, так. Де в кого був Петро вдома, то там як іменини.
МОКРИНИ Та Мокрина… Так раз я ішла до церкви та
повернула в єкус хату, бо такий дощ сипав, так єк з коновки. Так, шо забігла в хату, в хаті людей повна хата,
під парасолями в хаті, бо так чурєт. Але єкас баба…
Єкіс ланковий каже: «Шо я маю тепер робити? Полонини. Треба траву робити. Косити туда». А баба каже:
«Ади, Богові дєкувати, шо согони дощ: зробиш так
траву, шо нема знати коли. Уночи буде дощ, а у днину
погода». І так було. Єк баба сказала, то так и було. То
до церкви не доходили. У Черничну йшли, а то вісім
кілометрів. У Черемошну вісім і в Красноїллю.
ГРОМОВІ ДНІ, ІЛЛІ А громові дні, єк вам сказати:
Прокіп’є, минуло позавчора, оце громове свєто. Та
й Ілія, та й Пантелій. Та й… пождіть, най я нагадаю.
Я забуваю. [Сміється.] Ілія, Пантелія, це Гавриїл – це
вже осінний, це вже до Маковія, по числах до осені
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йде. На Прокіп’ї таких було багато людей, шо робили,
то громи д’ вечір єк погримєт та блискавки, та попалє
стайні з сіном і обороги. Таке робилоси. Пригінчливе
ми називаємо таке. А Володимир не громовий. Пантелій та Ілія. Ілія це, єк кажут, роководит – бригадир.
Ілію просити треба, аби за шо. Дес єк розлучитси
люде, шо не жиют укупі та одно туда, друге туда та
просє Ілію аби злучив, та єк схоче, то злучит, а єк ні –
шукає другої пари. Алке парує. На Ілія єк файна [погода] то осінь файна і зима. [Чи можна купатися після
Іллі?] В нас вже ні, бо вода студена.
СПАСА На Преображеніє не хотє говіти. Светєт усє: барабульку та чеснок, та мак там, всьо. То свєтєт тей є
такі люде, шо говіют, а є такі, шо ні. А єк у суху днину,
то говіют. [У які дні говіють для худоби?] Для худоби? Николині обсівки. Та й Николай [Зимовий] та й
Спаса. Оце три. Спаса, єк вам сказати. До Спаса треба
мати рукавиці в паса. [Це не Преображеніє] Сіль свєтєт на худобу [у ті ж дні, що і постували]. [Чи можна до Преображенія яблука їсти?] Ну, та не можна, та
єдят. Та не їли доки не посвєтєть.

ПОКРОВА Це Мати Божа покрила дванадцєть апостолів під собов. [Дівчата] просі Матір Божу аби покрила
їх голову. На Покрову єк погода файна, то у нас кажут,
свині єк є, поросєта, то єк є вітрець – дорогі свині.
А єк нема вітру на Покрову, то й дешеві свині.
ДМИТРА То є гоноровий Дмитро. [До Дмитра дівка
хитра, а після Дмитра] вже єк їй вийдет.

с. Замагора
Записали О. Васянович, С. Маховська 7 липня 2012 р.
у с. Замагора Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
від Мартищук Параски Іванівни, 1926 р. н.,
Сапріянчук Параски Василівни, 1940 р. н.
та Білатчук (дів. Семчук) Марії Василівни, 1946 р. н.

Е

УСПІННЯ То Мати Божа єк умерла та несли до гробу та
й такий трапився чоловік, шо верг мужчинам з рук.
І так єму руки відтєли, відпали на чєс і кілько там народу було, то всі посліпли. То є велике свєто. Коли
Мати Божа вмерла у вісімдесєт років, та й несли до
гробу. А той такий трапивса. Я читаю, то я знаю. Єк
він струснув з плеч на збитки, на злобу єкус чи я знаю.
А Ісус Христос зийшов з неба з ангелами и взєв на
воскреруки і виніс на небо. А на третий день, єк Ісус воскре
сав, так і Мати Божа воскресла. Єк утрутили, то так
начисто поробило всьо. Така злоба. Хто таке робит.
Шо то є за люде. І ще я одна дурна знаю відколи світ та
й убивства і до сотони таке.

ВОЗДВИЖЕННЯ Я вже забула шо. На Здвижені треба
говіти. Змії ховаютси, та котру земля не приймає, то та
кусає людей тепер. Аби ви собі це добре знали, єк восени, до Здвижені має залізти уся гадва у земню. Вони
собі мають туда нори. А котру земня не приймила, то
та зимуєт у багнах дес та у берлогах. То кусаєт [нерозбірливо], проклята вона.

ІМ

Ф

АНДРІЯ То є дівчата
дівчата дуже багато ворожать на Андрея.
АНДРІЯ
Це таки на Андрея то такі ворота виносє. То збитки
роб’є хлопці: де дівчата є, ворота виносє, ото ті хвірт
хвіртки знімают. То всєке таке робля на Андрея. То всєке
і дівчата прибагают. То пироги ці всі варєт котові.
Кладут на праник, тот колишний праник, шо сорочки
пралис. Береш там п’ять пирогів цих, ціпіцьких таких,
маленьких. Це підписуєш – а це «Катерина», дівчина,
а це Василина – ніби котрі дівчата є, шо до відданні.
Котрий пиріг кіт перший потєгне, та перша віддасть
заміж.
заміж. То вареники ко́тові, у нас кажуть «пироги» зварити
То кота теж треба не годувати, аби голорити котові.
́
ден був. І то такі. І це тоже правда. Єк отак покладеш
рєдочок, і біса він не візьме з боку або шо, шос так
понюхає та й вибере таке. То й так було, шо так попапопа
дало, шо та такі перша віддала. То й та має сі віддати,
котрий кіт з’їв той пиріг. А ті будуть сидіти. [Чи кусали у вас калиту?] Нема в нас.

УСІКНОВІННЯ У нас
ас тут на Головосіки, тут на цих ГолоГоловах, бо у нас село Голови називаєтса, найшли три гологолові людські утєті без тулубів, коло плоту. Там є такий
у нас такий грунь, Маркова то си називає. Та й там
Голодідо наш розказував, шо найшли три голові. То Голо
ви село називаєтси. А тулубів не було. Нихто не знає.
Мужчинскі голови були. На Головосіки треба говіти,
постом, а нє єйцем, сметанов. Капусту не можна їсти.
Я не знаю чого. Капусту би на Головосіки не рубати і
би не їсти. бо це є голова.
ПОКЛАДАННЯ ПОЯСА БОЖОЇ МАТЕРІ
Поєс полоА
жени то Матері Божої свєто. Це єк Матер Божу Иван
Хреститель узєв, єк Ісус Христос передав. Ви знаєте
то? Коли Исус передав Матер Божу Иванови, та й усі
те люде передав. То це поєс положени це є Матери Божої свєто. Така днина, шо Исус передав Иванови Матір Свою. Я маю книжку таку.
СЕМЕНА На Семена, єк погода, єк файна, то и зима файна, а єк дощ або вітер, то зима така вітряна, шо годі з
хати вилізти.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Це таке було давно, шо чоловік з
жінков робили траву, наносили копиці та й дитину
поклали межи копиці. Та й дитина пропала. Вивергли
сіно, ніхто не знав, де ділоси, аж у зимі дитину найшли. Оце Міхайлове Чудо. [Заборонено було робити?] Та певно шо.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Николи. Зима починаєтси. Носит [гостинці]. Нас громада було, негодні були доносити. Нічого не [давали]. А так дают, і тепер дают дітям. Шо дадут, то берут. Неслухняні, то не дают нічого.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Так як Святий вечір, то так
як у всякого шос прибирали до вечєрі. Йшли до церкви. Пісний [вечір]. Голубці, фасулі, бураки [готують].
Таке. Пісне. Пшеницу. [Заправляють] цукром. Нічим
уже, як цукром. Дают і мак. Оріхі товчут і це ще дают
у пшеничку. [Чи готували дванадцять страв?] Нє,
нє. Так усьо се накривают. Кладут отаву, шо ще кладут, чіснок, ножиці там кладут. Шос так, шо залізо
там має бути, на столі. Між отавою. Часнику може
бути одна головка. Така то була мода. [Під стіл] кладут ярми, тарниці, шо коні сідлают. Ярми це шо бики
впрягают. Колачів кілько хто хоче: можна п’єть, можна шість, можна і більше, можна і два лиш. Хто собі
хоче. Малі. Колис давно пекли великі колачі, а тепер
то малі колачі, невеличкі. [Чи чекають появи першої
зірки?] Ні. Помолятси дотив і після. Вже сходятси
одні до других сусіди. Лагодє і дают за мертвих. Сусідам. Тієї їди, шо самі їдя: голубці, пироги [вареники],
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пшениці. То цево дают. [Після вечері] помолятси та й
ідут у гості до других. Колядуют діти. […] На Свєтвечір то палят на столі свічку. Усі падуть, хто є в хаті на
ко́лінки. Моляцця Богу, тоді сідают за стіл. Оце сім’я,
домашні. Поїли, повечеряли, єкшо є дівчина, збирає
усі ложечки, іде на двір, стукає у вугол, у стінку, у вуглиці в хату, з-під схід сонця треба, і слухає, де собака
гавкає – звідки буде, з тої сторони, жених. Ето я тобі
кажу, шо це правда, бо я так зробила. Ну і почула, звідтіля гавкає, і відти гавкала собака і туди таки пішла.
Уже ніби не знаєш котрий, але ніби з тої сторони. […]
Більше це Святий вечір, то ходє колєдники. Там уже
я іду до тебе на колєдники, приймают там колєдники.
Де в кого те виколєдуют, то ці [чи] на церкву дав, то
їм, ади колєдникам дают на церкву. [Скільки зараз дають колядникам?] По двіста рублів, до триста рублів.
Маленькі діти ні, такі шо до армії, після армії і жонаті
можуть іти. Дорослі, такі вже зрослі. [Чи посівають у
вас?] Нема, не сіють у нас.

ВОДОХРЕЩА Ідут на ріку та й воду хрестє тоді, свєтє
воду, на річку. Єк замерзає, лід прорубуют, і хрест з
льоду роб’є такий великий, і на воді тамочки і святять.
Так із льоду виріжуть. То тут недалеко у нас церква і
на річці у нас всєгда. Не купаюцця, нема тут такого.
СТРІТЕННЯ Стріченє, шо стрічаєтьси зима з літом. Це
сєто таке. Єк на Стріченє кугут води си нап’є,
то вес́
на файна будет. Так то угадували давні люди. [Воду не
освячують], ідут собі до церкви і у церкві свічки собі
купуют. Відтак брати її д’ хаті – та й від грому. Треба
запалити та й Богу си молити. Є молитви. Є книжечки
такі. Не знає читати, то старі люди собі дітей учили ту
молитву без книжок.
Євдо
ЯВДОХИ
ОХИ Єв
докії
́ – це навесні сєто, початок весни. Вже
зачинают там розсаду сієти. В городі копают та й сіют
так. На Євдокії єк файно, то файне літо і весна, а єк
студінь – та й холодне. Тоди не вгадно. Тепер цієї вес
весни на Євдокії було дуже студінь, а літо ади яке горєчє.
То то шо Бог дає.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Відтак після Свєтого вечера, на Різдво, то вже йдут до церкви – колєдники це йдут. Та я памнєтаю? Всякі колєди були. Божі
слова були, не були колєди які-небудь. Та й тепер вони
є. Діти колєдуют. Самі такі. [За колядки дітям дають]
гроші. Кілько хто може. Так як май давно, то давали
поменче. То гроші дорогі були. То ще було на злотики.
Давали злотик. Тільки гроші. [На Різдво] колєдники
то були дорослі. Це вже дорощі були колєдники. Колис
платили по двадцять рублів, бо то були гроші, а тепетеперечки і по дві сотці. Бо це вже дорожчі. Приходя по
десять [колядників], може бути і дванадцєть. Тілько до
пари. Колідники. Їх багато [ватаг]. Є багато. Тепер ходе
по три партиї, по штири. Колідуют поперед хати відтак
заходє у хату. Та й у хаті колєдуют. Скрипка. Сідают,
харчуют, дают там вже гроші тоди, як виходят з-за стостола, гуляют, набуваютса та й далі вже колідуют. Та й ідут.
Але це довший чєс проходит. Тепер уже не ходят, а коколис то ходили трембіти. В хаті ні [не колядують], наднадмужворі. […] Колєдники дорослі ходєт в нас, дорослі муж
чини. Є і діти, діти таке ідут собі, файно собі є і діти.
А це дорослі, є десіть, дванадцять чоловік. Усі зібрані
по-гуцульськи. Усі єк один: усі сардаки, усі кресані, усі
барточки. Єк вони колом отак у дворі, кружечком отак
ходєт з цими барточками. Єк то файно! Ви одинаково
файно зібрані, лиш музикант ні. Музикант єк обично.
кожухи
Усі у чобітках, усі у тих штанах. Усі ті сардаки,
́
пишгуцульські. Це таке! Це так файно подивитиса, єк пиш
но. [Які колядки співають?] По-народному таки:

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР У церкві водичку сєтять.
Йдут д’ хаті. Тоже їда така всєка, єк на Свєтий вечір. Вечеряют. Водички цеї нап’ютси і тримають цілий рік аби
була у хаті. Таки водичка свєчена аби була посипати ци
худобу, ци слабого, ци самому пити ту водичку, бо водичка свєчена. [Прийшовши додому, потрібно покропити хату, худобу, влити води в криницю], отец кроп’є.

ІМ

Ф

С
ОРОК СВЯТИХ Тоже
Тоже
То
СОРОК
же Сорок сєтих, то є таке сєто, таке
пригінчливе сєто. Робити не можна. Морозив нема на
Сорок сєтих.

Ой, у ліску, у ліску, під ялиною,
Там сидів голуб з голубиною.
Вони сиділи радку радили,
Золотим крильцем накривалиса.
МАЛАНКИ Тепер уже ні, а колис ходили Меланки́. Це
ходили на Василі на Святвечір. Все збиралиси хлопці
та й ходили, цесі Меланки називали. Та й тоже набувалиси. Гуляли – це набуток був. За стіл людей клали,
вгощали. Передягалиса. Гуцулскі [вбрання]. [Чи переодягалися вони в Жида, Смерть чи якісь інші костюми?] Ні, такого не було. [Посівати] ходє хлопці, ходє і
дівчата. [Дівчатам також можна посівати?] А чого не
можна? Можна. Як коли попаде. Дают гроші. Гроші,
більше нічого.

Б
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
БЛАГОВІЩЕННЯ
Це велике. Давно, то на Благовіщенє
ОВІЩЕ
Великфабрики ставали. Нічого не робили. Так як Велик
день. Поків Бог не благословит, робити [у землі] не
можна. Бог благослови, загрими, земля си зоздригне.
можна.
[Чи кажуть, що яка погода на Благовіщення, така й на
[Чи
Великдень?] Так і є. [Ви перевіряли?] Ну.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Бечкова неділя. Свєтє бечку у церкві.
На Бечкову то бечку свєтє, відтак приходе п’єтниця
Великодна. Велика п’єтниця. В неділю Великдень.
Паски сєтє. Писанки пишут так, аби на Великдень
були писанки. Зачинают ще до Бечкової. Тепер уже
навіть у нас мало хто уміє. Колис уміли. А тепер дес.
тут пишут, носє на базар та на базарі купуют. А так
уже нема. Йде купує. Кожда то ні [не писала], а так на
присілку було. Носили єєц, писали та й платили за то.
ВЕЛИКОДНЯ СЕРЕДА Гріти діда перед Велиці в середу.
[Діти ходять по хатах і кажуть:] «Грійте діда». Дають
тамечки дітям бубки, конфети. [Гроші?] Ні. Дают та й
підут собі далі до кого у хату.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У четвер [перед Великоднем] нема ніякого сєта. [Паски печуть] у четвер, у середу. Так, шо
не можна у п’єтницю паску печи. Муки та й на дріжжях, та й так печут у печі. Є купуют, але печут.
ВЕЛИКДЕНЬ Ади теперечки, є шо гріють діда. знаєш
гріти діда – перед Паскою, три дні до паски. Є «середа»
називаєцця, «живна середа». То в нас діти малесенькі ходя гріти діда. Три рази під дверима кричу: «Гріти
діда». А ти виносиш канфет, печення, калачики – шо
хто має, дітям це дают. То кажуть «прости́біг», дякують за це. Ми єк ходили в школу, то це хто пішов
«гріти діда», то після уроків у школі лишєли то страш-
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з’їсти цей коржик половинку, а він солений страшенно.
І в той день треба постити, нічого в роті не мать з їди.
З’їдаєте пів соленого цего коржика, на порозі говорите
молитву, і тоді всю одежу кладете під подушку, половину цего коржика і лягаєте спат. І шо вам присниться.
Ну і ці дівчата кажуть, ми ж не будем класти обув у вас
на ліжко... А вони зе мноу робили у столовій. Стеліть
нам на підлозі. Я поклала два матраса, вони всі три полягали, а Івана з ліса ще нема. Іван возить лісовозом.
А вони кажуть: «Не дай Боже, аби Іван знав, шоб ви
не казали, шо ми прийшли до вас і спимо...» Добре.
Я їм на древорубі такі наріхтувала такі сухі сукі. Вона
роззулися, поміж пальці, та ще снігу було трохі. Вони
взяли мої босоножки з великим обрізом на переді забили межи пальці сук цей і тєгнут до хати. Ідут, одна
волоче, друга волоче, третя волоче... Кладут у печі ватру. А де там той коржик годен спечі, там того сучча
небагато. Воно напівсире. Добре. Наклала одна ватру
з того сучча – спекли, наклала друга – спекла, накла
наклала третя – спекла. То таке солене негодне, ледве з’їли
півкоржика того, полягали спати. Чую шурхают, чур
чурхают, одна не спить, друга не спить. Приходе Іван та й
п’єний на біду. Приходи, отворив дверь в спальню: «А
це шо? Хто це?» – «Дівчата, – кажу, – прийшли». – «Та
чого це вони на підлозі сплять?» І тягне їх, а вони ж не
признаються, шо вони там все приготовили під голо
голову. Ми собі гадали, шо обійдеться так, шось збрешемо.
Нарешті так тягав цих дівчат за ноги, шо я кажу: «Іван,
сідай. Я тобі розкажу в чому діло. Сьогодні Введення,
дівчата собі ворожать». – «А чого ви мені не кажете!»
Ну, уже до ранку дівчата уснути не годні. От кочєють
кочєються, кочєються, заснути не годні. Пити хочуть страшно.
Одна каже, вона робила у кондитерськом цеху: «Шлях
би вас Параско трапив, я і не спала, і коржика солено
соленого їла та ще й постила...» Я кажу: «Калино, ти то не го
говори. Це ти за цим не жалій. Може ти так придумаєш,
вори.
може тобі у сні щось наснило...» Дівчата побігли, бо це
на восьму годину на роботу, а я ще се кутаю дома. При
Прихожу. Калина каже: «Ви знаєте шо я, біжучи дорогоу,
пригадала. Я пригадала, шо я снила...» А та дівчина з
під Писаного Каменя, з Ясенова. – «Я снила, шо нашоу
гороу йшов хлопець, сві на плоту і каже... Якісь гомони
там були, але я лише того хлопця видила...», – це каже
Ясенівська Гануся, а ця Калинка каже: «Знаєте, шо Параско. (Вона з Косівщини) Пригадала я, шо до нас у зал
прийшло три чоловіки. Сіли за стіл та й кажуть мені:
“Калинко, принеси розсольника”. А один з них – коваль
з мого села». І дійсно цей коваль був з її села. – «Сидів
коваль з нашого села, якійсь молодий хлопець шофер,
і ще третій... І покликали мене. І я пішла в зал...» Ми ж
то на кухні ходили, а зал був окремо. – «І він, той хлопець сказав мені: “Калинко, принеси мені розсольника,
я хочу їсти...” А я вернулася і думаю: “Йой, які ті хлопці
мерзенні, я сама той розсольник з роду не люблю, шо
вони ще розсольник хочут...” Я пішла і принесла йому
розсольника...» А це був Ілійчук Юра, який з неу потом
оженився. А та, шо жила під Писаним каменем, ми навіть були на весіллю в неї, бо вона ж працювала з нами
разом. А той Михайло з другого боку Писаного каменю
над Білоберізкоу жив. Ну, і я кажу: «Дівчата, скажіть,
шо це брехня?» Та не брехня ні одній, і другій. [Ви самі
ворожили так?] Ворожила. Ну, ви знаєте, я їла той коржик, і я снила тоже якогось хлопця не з нашого села.
Але він був подібний до мого діда теперішнього, шо я
його знаю – ні. Я того хлопця не знала. Але так воно і
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не, то не дай Бог. […] Шо берут сєтити? Берут паску,
лагодят всьо, там ковбаса, чужениця, солонина, єйця.
Такий куфіль був. Так то несли до церкви, ситили. [Чи
потрібно сіль освячувати?] Треба. [Після черкви] сідают усі, молятса Богу та сідают усі. Було кожному ще
й більше як по єйцю, бо то лагодили богато. [Як вітаються на Великдень?] «Христос воскрес!» «Воістину
воскрес!» [Цілуються?] Так, так. Привітаються. Понедівнок великодний. То не можна було так робити як на
Великдень. Це Великдень, понедівнок, вівторок. Лиш
середа робітна днина. А це свєтки такі. До церкви ходили. […]Паски печуть, та єк обично. То такі файно,
такі паски. І єйця. Усьо файно украшають. То всєке виробляють, такі викручуют всякі, гарні паски печуть.
Є і посипають. Можна купити, але тут в горах більше
самі печуть. То такі вони круглі, хто єку має собі посудинку. Є шо і великі паски печуть, є такі. Бо в нас печі
є, шо можна паску спечи, то і великі паски є. Єк хто, то
і маленькі є. То виджу на базарі то такі маленькі та й
білим посипано. У нас не такі. То є і писанки пишуть.
Я і сама раньше писала, а тепер уже не пишу. Це треба
віск шоб був із бджіл, це воском треба розводити яйце
уперед біле. Є така чашечка і такий треба мати чавунчик, туда набирати вугілля гарячого, шоб піддувати.
Бо віск махом стигне. Та й такі спеціально собі робити
такі пищики. Та й то те розводити і так красками всякими ото зафарбовуєш. Потім треба з того, з єблінки
або з луб’є ото варити, шоб жовті такі. То мороки, то
то яйце треба тищу раз у руки свої взєти. ПерекрутиПерекрутити, поки воно вийде. Та потім по жовтому писать, єк з
луб’я варицця такий. І кладеш туда. Та й це по білому
уперед пишеш, по білому яїчку, та так, якби були яїчка
біленькі, ні ті жовті. То переважно такі біленькі. Отак
кладеш у жовте, це виходе жовто-світле. Тоді оп’ять
береш воском по цему жовтому. То вже відтак, єк втивтираєш, то це вже виходит. Я писала цим воском по білобілому, то є біле, а де писала по жовтому, то так. А відтак
знову кладеш, треба краски чорної. Бо там таки бочки,
шо красяцця бураки кисле. І відтак кладеш у це, то це
воно вже виходит, єк чорне. Та й то тепер треба ватру
класти та й то ще гріти. А вона так розтоплюєцця та й
так витираєш, а вона так смієцця, такі гарні кольори,
та й то таке гарне. А руки так чорні від того.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДЕТЧІ
ІВАНА КУПАЛА)
УПАЛА) На
УПАЛА)
ДЕТЧІ (І
((ІВАНА
Івана Купала
упала треба зелень тичі
тичіти.
ти.
Та
й
городи
тоже.
́
Я нічо не тичі́ла, бо не мала коли. Ще городи тичут і
хатки тичут на Івана. Городи мають бути висапані. То
добре, би травами, тепер трави цвітуть. Добре би набрати тих чічів [квітів].

с. Ільці
Записали О. Васянович, М. Курінна 21, 29 липня 2012 р.
у с. Ільці Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Дрислюка Івана Дмитровича, 1938 р. н.,
Дрислюк (дів. Палійчук) Параски Василівни, 1941 р. н. та
Хлопинюк (дів. Мартиук) Анастасії Василівни, 1935 р. н.
ВВЕДЕННЯ Ворожіння йшло лише на Андрія і на Введення. Ішло на Новий і Старий рік. Була у нас там
Зеленчучка та сміхувата, шо вона і сни відгадувала,
каже: «Дівчата, давайте на Введення, ворожім». А щоб
коржики ці пекти, треба з лісу приволочити за ногою
з лісу дрова. З цих дров накласти в печі ватру. На цій
грані, де вогон, спекти коржик. Стати на поріг хати,
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було, бо я виросла в Ільцях, а Іван на Верховині. Ну, ще
кидають якісь лижки через хату. По-моему дві ложки,
зв’язані докупи. Але я того ворожіння не знаю. І відки
почуєш звуки, чи рикання корови, чи гавкання собаки.
З якої сторони почуєш звук, з тої сторони буде хлопець.

цей рік віддасца, а єк вівця, то значит ще будеш дівувати. То вже дев’ятий який попаде. Та хлопці сокотіли
дівок: «Андрею, Андрею, колопні сію, та й соколочу, си
віддати хочу». А дівки то ті голі. То такі були хлопці-батяри – чемні. А тепер нема батярів. То тепер вони якісь
не туда. Тепер дівки не мають, з чого сміятиса. То і баранів нема.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колис говіли на
саме Різдво. То я зачєла то єк Сєтий вечір, тоді Різдво.
Вівці в полонині, маржина, то треба говіти. [А говіти –
це зовсім нічого не їсти?] То пісне. То вечір та й другий день. [А на Різдво говіють од вовка і ведмедя?] Так.
[…] Ми ходили з маленьких. Дєдя нам робив вертеп.
Зірку шістирогову з сита. Сито, коли вже старе не викидали колесо це. Хрестовинку дєдя прив’єзував, убирали кольоровими паперами. Ця половинка синя, ця
жовта, ця червона. І цему, шо крутиться зірка, було для
свічки таке місце. Робив як рукоятку, носив у руці, хто
був дужший. Ходило нас три-чотири. Дівчата і хлопці
ходили, но ми переважно ходили дівчата. Брали собі
двох суідських і ми вдвох з сестрою. То там клали кусок
свічки, світили і зірка ніби світилася. Це було фактично
як вечірня зірка, яка сповістила про народження Ісуса
вертепмаленького. Це називалися «вертепники». А в вертеп
ників обов’яково мусила буть вертеп-зірка. Но не всі
діти це мали. Колис мені дужче подобалось, ніж зараз.
Зараз діти галакают, вони не колядуют. Вони прийшли
і так як старші: «Летіла бджола в поле за медом...» Тут
не про це. Не кожна родина могла пояснити дітям для
чого Святий вечір. Не кожна. Наприклад, народження
факІсуса це не було якісь байкі, якісь дурні пісні, а це фак
натично повинна була бути коляда. Перша коляда. В на
шому селі діти вміли колядувати «Бог предвічний...»,
«Дивная новина...», «Чи чули люди...», «Небо і земля...»,
муси«Нова радість стала...», «У полі, в полі...» . Оце ми муси
«Нова
ли знати коло 12, коло 14 колядок. Це йшло так:
ли
Бог предвічний народився, прийшов днес і з
небес,
Шоб спасти люд свій весь і утішився. (2)
В Вефліємі народився месія Христос наш,
Господь наш,
І спас наш для всіх нас нам народився. (2)
Діва сина як зродила, звізда ста, де Христа,
Невіста пречиста сина повіла. (2)
Йосифові ангел мовить, з дитятком із маткоу,
З бидлятком, з ослятком най ся хоронить. (2)
Ірод злосливий над тим розгнівився,
Шо Цар небесний на свєт народився. (2)
Казав жовнірам повсюду шукати,
І в пень отрочата дволітні стінати. (2)
Це був приказ від Ірода відтинати голівки маленьким
немовлятам чоловічої статі. Ця коляда «Бог предвічний...», хто серцем сприймав народження Ісуса, то ця
коляда, у тій кожній хаті була. Це була найперша коляда. Або так візьмім:
Двиная новина, нині Діва сина,
Породила в Віфліємі, Марія єдина. (2)
Не в царскій палаті, а межі бедляті,
Во ястині, во пустині, це треба всім знати. (2)
Шо то Богоїста, Марія Пречиста,
І рождає, і питає його як невіста. (2)
На руках тримає і йому співає,
Всемогучім своїм творцем його називає. (2)
Мовить: «Люляй Сину, будь мій без зупину,
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АНДРІЯ Робили пироги котові. Которого кіт з’їст пирога, значить та дівчина вийде заміж. А якщо кіт понюхає пироги і не їсть, то будуть попитувати ту дівчину,
але вона заміж не вийде. Це на Новий Старий рік. На
Андрея було такє: роздівалися дівчата до голої і сіяли
коноплі. Казали: «Андрію, Андрію, коноплі сію. Бачу,
волочу, віддатися хочу». Це на Андрея. І рахували кіллі.
Кіллі – це огорода, яка мала латкі, називалося «ворення». Два колики. Дівчата мусили роздіті, догола... Але
це хтось придумав спеціально аби було сміхів, хлопоту
дівчатам, бо могли геть догола не роздіватись. Колись
купальників не носили, ну були якісь там штанята.
Але казали, шо і це треба роздіти. Дівчата дві-три ідут
попри огорожу, до 9-го кола мусіли дійти. Іде і рахує:
«Один» – пішли далі. «Два», – пішла далі і так до 9-го.
І 9-й обмацує, але очі закриті. Зав’язані очі у голої дівчини. А бувало, що і позбиткували, забрали одежу, і та
дівка мусіла до хаті бігти гола. То всьо було шито-крито, але ж були брехуни дівчата. Котрі зійдуться одна,
дві чи три, шо вони одна другу не видадут, але хлопці
догадувалися, шо там є дівчина.. Вони [дічата] шли собі
далеко в горби рахувати кіллі. Якшо одна другу не вивидаст, то проходило мирно, спокійно. А котра хоче хлопхлопця притягти, каже отам, отам будемо рахувати кіллі. То
хлопці вже там обов’язково підбіжут і заберут сорочсорочку, спідницу чи в запасці вона була. А Андрея, то вже
холодні ночі. Ну, котрі ще думали, шо хлопці можут
їх спіймати, то приготовлювали собі ще одежу, а котрі
ні – рахували собі, шо це байка – голі бігли додому. Ага.
То доходило до 9-го кола. Уже там їй розв’язували очі і
вона мусила оглянути цей 9-й кіл. Кіл – це від огорожі
слуп, бо то був слуп – метр висоти, або трошки більбільше. А кіл був чотири метри і він був з тоненької смесмереки. Він мав серединку в собі, шо він не ламався. Мав
забисерцевину, шоб він роки служив. Його затесали, заби
ли в землю, і він знов служит. То це «кіллі» називали.
І тогди розв’язуют очі цій дівчині, і вона дивиться чи
має він слуп. Якшо слуп обчищений, то голий парубок
попадеться, бідний. А якщо оброслий, то це вже така
дівчапотіха, то якійсь багацький. А на Введеніє пекли дівча
та солені коржики. Це я і пекла колись. Але розкажу, я
к я вже була у мого чоловіка в невістках, робила його
сестра. Пішли три зе мноу до дому, бо це треба в хаті
робить. Замісити коржик. Лижка солі, лижка води,
лижка муки. Замесили, спекли коржик цей і треба його
половину з’їсти, а половину покласти під подушку. Але
треба ще покласти під подушку все убраня, в якому ви
ходите на Андрея цілий день. І постоли, і капці, і спідницу, і сорочку, ну усьо. Але це догола се роздівати –
геть ні. […] Було комедія на Андрея. Оце я одно знаю,
бо це я робила. На самі Андрея увечір, то треба голим,
але то не будеш, кілля
рахувати. То є такі коли забиті
́
на воріння. Та й я дома то робила. Але якос забула за
себе. Я цій робила, тут була дівчинов. Та й це ходить
див’єтий кіл. То ще, ще, ще та ймила. Та й єкос ймила
один високий, один не високий. Та й так ніби високий
вийшов, то так було. Але було, шо єкісь барани дівки
рахували. То дев’їть баранів рахували. Якос то ловили
баранів. То є барани і є вівці. Єкшо вловит барана, то
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Бо ти зволив мене взяти за матір єдину». (2)
Он не обіймлений, он не достіжений,
Спиш ти довго, рости скоро, маленький,
блажений. (2)
Я в тобі надію, Сину мій імію,
Де сам будеш, мене возьмеш, ти мій добродію. (2)
Скажи правосуде, де хто з вірних буде,
Хай зі мною пред тобою станут усі люди. (2)
Шоб тебе молити, і тебе просити,
А по смерті із тобою во вік віку жити. (2)
Це коляда «Дивная новина...». Ну, ще якусь...

Є продовження. От є ще така колядка. Вона трошкі
довгенька, але дуже цікаво в ний сказано. Чи вона
придумана людьми:

Я є ангел проводир, шо приношу з неба мир,
І всім людям, пастушкам, і могучим, і царям.
Ще вас попрошу нині: пускаєте чи ні?

Пускаємо!
П
ускаємо!
Заходимо.
Захо
димо.
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Чи чули люди, чи чули люди,
Про дивну новину.
Що Божа Матір, що Божа Матір,
Породила Сина.
Як породила, як породила,
В пелена го повила.
Зеленим сіном, зеленим сіном,
Ісуса накрила.
Як ся жидове, як ся жидове,
Утім довідали.
Про Ісуса Христа, про Матір Божу,
У погоню гнали.
Ой, гнали, гнали, ой, гнали, гнали,
Через чисте поле.
Аж там господар, аж там господар,
На пшеницю оре.
Сьогодні оре, сьогодні сіє,
Завтра буде жати.
Чи не йшла сюда, чи не йшла сюда,
З дитиною мати.
Коли це було, коли це було,
Годі здоганяти.
Тоді це було, тоді це було,
Буйний вітер віяв.
Коли я свою, коли я свою,
Пшениченьку сіяв.
Лютився Ірод, лютився Ірод,
Сказав завертати.

Ну,, і так дальше. Первий праздник – вечеря, другий
Знапраздник – Василій, третій праздник – Відорщі. Зна
чить, це проколядували і тоді співаємо, колядуємо
рямаленьку колядку. Ой, не годна нагадати, чотири ря
дочки. Але там: чи пускайте нас до хати? Якщо нас
пускали до хати, то кожний мав слова, кожний свої.
Заходе перший:

Е

Бог ся рождає, хто ж го може знати,
Ісус му ім’я, Марія му мати.
Тут ангели чудяться, рожденого бояться,
А віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться.
Пастірії клячуть, Бога в тілі бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же тут.
Марія мати прекрасно співає,
А хор ангельський їй допомагає.
Тут ангели чудяться, рожденого бояться,
А віл стоїть трясеться, осел смутно пасеться.
Пастірії клячуть, Бога в тілі бачуть,
Тут же, тут же, тут же, тут же тут.

свою, Чорт свою, ці три королі, шо з півдня йшли, мали
свою одежу. То це тепер так продовжується. А ми ходили – пастушки, це чотири чоловіка. І дівчата ходили.
І були в нас такі пісні. Під хатоу колядуємо:
Добрий вечір тобі, пане господарю,
Радуйся, ой, радуйся земле,
Син Божий народився.
Застеляйте столи та все килимами,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
Та кладіть колачі з ярої пшениці,
Радуйся, ой, радуйся, земле,
Син Божий народився.
Бо придут до тебе три праздники в гості,
Радуйся, ой, радуйся земле,
Син Божий народився.

А тепер ще хочу сказати, шо це були вертепники. А ми
вже навчилися, були у 5-му, 6-му класі, ми ходили в пастушки постійно. Ми надівали білі сорочки, підперезані
попружками. На голови ми мали корони. Три пастушки і ангел. Ангел мав крила. І оце мої діти і внуки продовжують, і цього року ходили. Коли виросли, то вже
зібралося їх п’ятнадцять чоловік: її внук, наші внуки,
і всі пошили собі таку одежу. Царь мав свою, Смерть

Мир і спокій цьому дому, тут немає місця злому,
Слава Богу, добрі люди, хай добро між вами буде.
Добрі маємо новини для найменшої дитини,
Весь світ нині звеселився, бо Син Божий
народився.
В Віфліємі між бедляти, ми ходили оглядати,
А чи можна поспитати: хто ви є, прошу сказати!

Я говорю
це слова всіх.
го
Ми маленьки пастушки, шо пасемо овечки,
А звідки ви, з якого роду? З українського народу.
Красний то немов рай, український рідний край,
А хто вам скзав новину про ту віфліємську
дитину?
Як ангели поспішали, ми всі разом про те знали.
До яскіні поспішали, ангелові поклін дали.
Ангел каже:
Я вас бачу любі діти, ви ясниві як ті квіти,
І тебе я пам’ятаю, ти один між нами в раю.
Слава Богу, добрі люди, хай добро між вами
буде,
Добрі маємо новини для найменшої дитини.
І там далі ще якісь слова, я далі не пам’ятаю. Це була
така сценка у кожній хаті, де пускали цих пастушків.
І ми вже виказали ці слова, і це вже мої діти так, і мої
внуки так в пастушкі ці ходят. І корони шиют, і корони
пришивают, в довгих сорочках, як то ми собі ходили.
А після того як нам кажут колядку колядувати, ми мусили колядувати. І одну, і дві, і як уже ми поколядуємо,
отогді нам уже дают грошей. І яблука, і горіхи. І тепер,
коли я вже розумію біблійне писаня, для мене болюче,
шо багато батьків пагано виховують своїх дітей, і ті не
готові для цього пізнання, для чого ця дитина народи-
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лася, прийшла на світ. Навіть сьогодні і Біблію мало читают. Але Біблію треба розуміти. Будь хто читати її не
буде. Нашому розуму не все постижно, але треба вміти
читати. От най хтось спитає нашого гуцула: для чого
народилася дитина-месія на світ? Для чого? Та хтось
скаже, а хтось і не скаже. Я сповідую греко-католицьку
віру, мої батьки були православні, але найкраще розуміти мене Біблію навчили Свідки Єгови. У них тлумачення біблійне іде на підставі їхніх брошюр. І не одни
каже: «Вони то принесут, я кидаю то у піч!» Я ніколи в
піч не кидала, я читала, шо там написано. Мене цікавило, я і в священників питала. Я так навчилася розуміння навіть Нового Заповіту. Біблія писалася півтора
тисячі років пророками, які були натхненні Божим Духом, і писалося то, шо ми навіть сьогодні бачимо. […]
Переважно гроші давали. Це у нас було «гріти діда» Це
три рази: «Гріти діда, гріти діда, гріти бабу. Дайте мені
с коня лабу». Ногу. Але це вже могли та як на збитки
робити. Та як шутки. А як так по-чесному, то три рази
«гріти діда» та й усьо. [З якого віку починали колядувати?] З якого добре навчився. [Від якого свята колядували?] Від Святого вечора, але переважно три дня. Лише
три дня. А відтак уже і до Відохрещів. [Хлопці і дівчата
ходили окремо чи разом?] Могли і хлопці, і дівчата, але
переважно то собі хлопці отдєльно, а дівчата отдєльно.
Це собі дві дівчини або три дівчини. Кожному гроші,
все одінаково. Вертепа була така. У моїх дівчат є вервертепа, шо крутитси. Я їм зробив. Мені робив мій тато.
Там хрест такий. Це робили із решета оцього, шо
сіє муку. Круг цей, і у крузі цим робили таку перегоперегородку з одного боку і з другого боку. І там паперами
обліплювали, кольорами з усіх сторон. Тільки ззаду
прохід такий лишили, там дірочка така є, на чим дердержиться цей патичок, паличка ця. І в тій палиці дірочка
і там свічку клали. Таку коротеньку, аби вона [вертепа]
не згоріла. Колядуют там чи «Бог предвічний...», чи там
яку коляду колядуют... Колядуют і цю вертепу крутять.
Свічку засвітять і крутять. Там рожкі такі накладені,
шість рожків. І то ті рожкі такі зависокіяк оцей стакан.
шоКліють кольорові папері, а зверху позлітка та як з шо
коладу, та й украшают уже, нарізают звьоздочкі всякі
і приклеюють. А вона собі як запалена, файно блести
ця вертепа. Та й колядували: «Дивная новина...», «Нова
радість стала...», «Бог предвічний...» [Після того як
ви сказали: «Гріти діда» тричі, що господарі робили?]
Хазяїн чи хазяйка, хто є дома, виносе. Колис не було
шокота, як тепер: за шо купити. Як ми тепер купимо і шоко
лад, і печення, і вафлі. Можна сказати, шо проти того –
ми жиємо отако! Та як у Бога за пазухою, як то кажут.
А колис муки не було де взяти білої. То це пекли отакі
завеликі булочкі. І цим «грітидідникам» давали кукуци.
Оці булочки – кукуц. Або у кого кури були могли дати
яйце. Такє просте яйце, шо курка знесла. А як ні – то
вже ці писанки, шо пишут.

ДОВГОГО ІВАНА [А на Довгого Івана од чого говіють?]
Це на Івана робити аби не треба. Для маржини і для
себе.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Як маю дати на Сєтого Миколая
до церви за маржину, даєси за діти, за всьо. У мене є
Матінка Велика на стіні так, то я так на подушку лягла,
говорю «Отце наш», «Богородице», поможи завтра до
церкви. То я так у церкві я просила Матінку і Ніколая
Сєтого. [Це тільки весняний Микола для маржини?]
Вєсніний, його треба говіти. [А чого говіють?] Аби
маржину не цівало, аби маржина не слабувала. [А що
таке «цівало»?] То єк то лазают по земні. То ці гадюки.
ТРІЙЦЯ Четвер [після Зеленої неділі], кажуть, шо можна тилько таке робити, шо єк траву колючу таку, довбатиса, шо воно більше не росте. Та й Зелений четвер, колис люди казали, шо не можна робити, бо є такі
павуки зелені літают, шо можут маржину нарушити.
Але то колись. То після Трійці називають «Зелений
четвер».
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ
ІЗДВ
ОАНН
РЕ
ІЗДВО
О ІІОАННА
ННА
АП
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) На Івана
купаюцця в росі, на Івана Купала другий день. Івана –
сьомого, а Івана Купала – восьмого. То дівки колись
купалиса. То треба добре змитиса. Встати на перший
на Івана і на другий, зілля цього набирати. Але вже
тепер і ця роса неважна. Я то умилася, а то волоссяч
волоссячко якес. То була колис роса чистенька, єк мита. А то
є тепер нечиста. [Дівчата в сорочках чи голими купа
купалися?] Бажано би гола. То втерлася три рази. Тепер то
вже ніхто.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) То сіль треба так спеціально
класти на Василя. То солі в мисички з цибулев. Колис баби ходили в колгосп, ми молоді, вони старі, то
вони всєке розказували. Співали всєкі співанки. Але
то прийдеш до хати, там якась маржинка, то так си
захалабудиш. Та то ті мисички показують на врожай:
ци буде бурак, ци буде капуста, ци єкесь збіжжя уродицца, ци шос показує там. То вони підписуют. Єк
сіль розтане у мисичці, то буде врожай, а єкшо вона не
розтане, то не буде. Ми не робили.

П
РОКОПІЯ, ІІЛЛІ
ЛЛІ [А які у вас є громові дні?] Сьогодні,
ПРОКОПІЯ,
то сьогодні од грому. Є ще громове свєто. [А Ілля – це
погромове?] То так походит. Гавріїло тоже. Є таке, шо по
просив би, аби єке то свєто не велике, аби не казав: «Та
просив
шо, то можна робити». Мусиш того, не робити. [А оце
шо,
на Прокіп’я що не можна робити?] Єкос то дерево рубати, косити траву, так, єкби косити. Той полиг – то
сінокос. То ми вчора косили. То єкас трава цего року
пішла. [Що буває, як хтось робить у громові свята?] То
в нас чоловік якос копалиса чи шо там та й коло якоїсь хати. А якійсь чоловік каже: «Ти шо коло мої хати
копаєш?». Та й так погано заклів. Та й єкос до тижня
та й той вбивса. Вже зміну здав свою, шо мав там, та
й дес сів робити та й впав. Це дес від два роки. [А сіно
в громові дні можна громадити?] Я знаю, ми то було,
та й робили. У колгоспі найбільше робили та й так.
У колгоспі робили, бо то косарки́ були колгоспні. Але
гріх великий. То для дитини ци до тебе. [А для маржини теж може бути?] Може. Може і на когос бути,
а може і на корови бути.

с. Красноїлля
Записав О. Васянович 22 липня 2012 р. у с. Красноїлля
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Сінітович (див. Миронюк) Марії Іванівни, 1936 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Свєтвечір, Боже борони,
шоби скоромне їли. Говіють. Так заведено.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво деякі говіють, аби Різдво
оберігало цю худобу. Аби мнясне не їсти. Єйця так. Це
лиш на Різдво. А коли таке Николая, ци Здвиження,
Головосіки, то це так – пист заказаний.
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СТРІТЕННЯ Стріченє. Це Матка зустрічаєтси з Ісусом
Христом у церкві. А так говорє собі: літо з зимов сі
встрічаєт. Це так собі си кажут, а то правильно, то так.
Єк з стріха капає, то мід буде. Єк когут води нап’єтси,
то паша буде і мід буде.
БЛАГОВІЩЕННЯ Єка погода на Благовіщеня, така і на
Великдень. Іноді збуваєтси, а іноді ні.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Бечкова неділя. Аби оберігала, бечку
кладут у город, аби град не бив. Єк прийшли. В хаті
то має бути собі. Відтак уже берут та спалюют, бо то
всєчене, то молитви. Єкшо таке усвєтє, то на гроби
кладут гілочку. Б’ют бечков, кажут, аби скоріше замуж вийшла. «Бечка б’є, я не б’ю, за п’єть день ци шіст
день – Великде́нь». Така бесіда. Вигонять бечков корову, аби корова не перебігаласи. Єк си покриє, єк си
покриєтси, шоб ще раз не вели її [до бика]. Тогди прийшли із церкви на Бечковву неділю, корову бити.
ДОВГОГО ІВАНА На Довгого Івана садєт огірки, аби
огірки росли.

Записав О. Васянович 6 липня 2012 р. у с. Кривопілля
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Семечука Юрія Дмитровича, 1923 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Чи запрошують когось на вечерю на Святий вечір?] Тепер то ні. А колис то було.
Йо. Померлих. Померлих просєт. Идет из вечерев, там
у мисці шос злагоджено: голубці, пироги, кашя, пшениця. То. Та й обходит кругом хати та й просит цих
померлих на вечерю. Померлих своїх. Просит на вечерю. Та й тут лишєєт миску, з котров ходив, але то
були… У хаті [лишає]. Але єк є друга хата, то кладєт у
хаті на викно миску цу. А єк нема другої хати, то в себе
там на стів, але то вже нихто не тіває. Але єк у другій
хаті, то були такі, шо сипали муков, присипали ци то
приходе хтос їсти. Всєке люде прахтикували.
СТРІТЕННЯ На Стріченє
тріченє то кажут, шо це си стрічєє
зима з літом. На Стріченє. То єке Стріченє, таке літо.
ИванУ мене є книжка діда Иванчика. Ви знаєте діда Иван
Шечика. Там вин пише, там є багато старовіцкого. То Ше
керик автор тої книжки. То дідо Иванчик, багато там
изгадуєт таких старовіцких. То Шекерик описав, бо
Иванчик ні. Але вин був розумний чоловік, то не був
єкий небудь, та й вин так то написав, шо дідо ИванИван
чик, але то вин писав в редакцію. Та й вин написав ту
напикнижку. Там є напослідку, хто відновив її. Вин напи
польсав рукопис, уже був ізлагоджений до друку та й поль
ска война вибухнула та й то си лишило.
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МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО [Коли говіють для худоби?] Наприклад, Николая і того, і того. Николай оберігає. Того
дня, коли ви ведете, коли ведемо на пашу – на толоку
чи дес на полонину – ци корову ци там вівці, ци бика,
ци телицю, тої днини мнєсо не треба їсти. Аби Никола оберігав цю худобу від усякого, да і людину. Бо може
і вовк з’їсти,́ може медвідь убити корову. Тре просити
Николая. Він оберігає людину і худобу. Та й говієтси.
Я не знаю, єк хто, а ми говіємо. Можемо день перейти на
огірках, на помідорах, з капусти салат зробити, на олії.

с. Кривопілля

ПРОКОПІЯ Вчера
ера було Прокіп’ї від цеї, шо кусає, від ґаґалиці. Гадина. Може і худобу вкусити.

ІМ

ГРОМОВІ ДНІ Гавриїла,
авриїла, Ілія, Пантелія. Єкшо люди роробили, бо було шо сіно накошене, а погода. Зробе
Зробе
́ сіно,
грім, єк ударе, сіно спале. Володимира
Володими́ра тоже. Це громогромове свєто. Зелений червер є перед Свєтов, по Свєтій.
Та най не робимо у городі. Кажут, би не бив град, аби
городину не нищило. Та й так ми тримаємось. Уже в
той день не робимо.
МОКРИНИ Єк на Марини
арини дощ є, то тєжко відтак сіно си
зробити. Та й на Мокрини так.

СПАСА Можна
пожна [яблука] їсти, але котра має дитину по
мерлу, маленьку, то тим гріх їсти. Бо кажут, шо єк
мама їст це яблуко ци цю ягоду, а дитина на тим сві
світі плаче та й скаже, шо мама моє з’їла, та й нема. Тре
дати за простибіг. Ага, наприклад, яблука є. На тобі,
комус, перш за цю дитинку, шо померла. Тепер Богу
помолитси, цій мамі уже можна їсти. Ци ягоди так, ци
сливки, ци груші, ци яблука. Отаке. Так у нас заведено.
До Спаса рукавиці у паса. Шоби при собі в одно мали.
УСІКНОВІННЯ Головосіки. Пист заказаний, тре говіти.
Преображеніє – се говій, Головосіки – се говій. Писно їсти, не тре їсти ніякі сири, помідору можна їсти,
огірок. Ци чєснок, ци цибулю не можна їсти [на Головосіки], це колис казали. Шо це ніби єк голова.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвижаннє – тоже пист заказаний.
Тре говіти. Кажут, шо земня здвигаєтси. [Гадюки] ховаються до Здвижання, [якщо не заховалася,] то вона
грішна, вона когос укусила. Земня не приймає її, Бог
не приймає її. То ще Бог завідує і цим.

ДНІ
Пантелія, то це громові сєта. Йо.
ГГРОМОВІ
РОМОВІ ДН
Д
НІ Иллі, П
громаЯ знаю, там у Воловім ми іскосили, там на стіг грома
димо, а то було Лупа. Свєто Лупа. Лупа́є Лупа. А то за
плотом, та й тот сусід там кидаєт сіно, а ми з цего боку.
А цес сусід каже: «О, я таке лупнув сіно». І ви знає шо:
грим єк гримнув та й запалив то сіно. При очєх, так
грим
ясно знаю. Єк гримнуло, луснуло. Єк луснуло, а ми за
Луплотом. Та й запалив сіно то. Це сєто є Лупа. Йо. Лу
пея. Тепер то ні, але я знаю, шо то було в калєндарях.

с. Криворівня
Записав О. Васянович 2, 29 липня 2012 р. у с. Криворівня
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Зеленчук Василини Михайлівни, 1954 р. н.,
Якіб’юк Василини Василівни, 1934 р. н.
та Якіб’юка Михайла Миколайовича, 1933 р. н.
АНДРІЯ Ворожили і на Андрея. То колопні сіяли. Але тепер то вже це не роблєт. Ходили та дівки кіллі рахували, слупи такі. Та єк попаде та зав’єзує ниточку аби вна
знала рано єк старий, то за вдівця віддастса, а єк файний, то такий, є ще луб’єчка того, то багатий. А єкшо
гет голий, то за пустого віддастса. Таке пусте всєке. Розрізают цибулю і роблєт такі мисочки, накладає солі. Як
соль си ростопит, то буде врожай. А єк не ростопит, то
не буде. На врожай. Це собі помнєтали. Це то, це то.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Як ви готуєтеся до Святого
вечора?] Кажут, шо рубати не можна. Шос кришиш, але
рубати не можна. Ніби согодни Свєтий вечір, то согодни сокирою рубати не мона. Є, шо рубают, то каже, шо
птиця всьо рубає. Порубатиси можна. Худобі недобре.
Отак. А на Свєтий вечір пшениця, пироги, сушені яблука, сливки, всєке варимо. Дванадцять стравів має бути.
[Хліб] зараховується, [сіль] ні, тілько хлібець Божий.
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Ґазда шос там прибирає, шос дров внесе, шос поможе,
води єк треба. А є таки, шо єк охотник, то на охоту йде.
Кажут, шо у Свєтий вечір найліпше. Мій тато ходив. Кажут, шо то гріхом, шо перше уб’є, то того треба покушати крові. Тоді цілий рік буде ловити. Но мій тато казав,
шо цего не робив. Були такі, шо білицу (білку) убив да
покушів крови, а то хвоєв чути, вона шишки їст, хвоєв
чуть. Кажут, шо говорит [худоба], я не чула. А говорєт,
шо говорит худоба – хто добре обходит, а хто недобре
обходит – плачет худоба на ту людину. Казали, шо таке
було. [Кутю заправляють] цукром, медом, чуть підсолюют. Є, шо дают розинки, дают шос таке. Мак дают,
горіхи, розинки. Накриют всі їди, засвіті свічку, тогди я
беру якис талєрчик, ну такий неважний, цибуля, ну та
доре ладану, а єк нема ладану, то трошки воску, смоли,
та й цибулі, та й грани з печі, вугля, аби горіло. Та й за
сонцем три рази до вечері кличу усіх тайних. «Прошу
вас тайних до… прошу вас до вечері тайної. Єк Бог сотвов шоби нас увеселив. Усем цілий вік, та й цілий рік.
Нашу всю родину і найлушшу людину. Яка погана, най
і її Бог прийме». Та й три рази перехриститиси. Але я
ще одно маю. Це три рази це. А тоді я ще захожу. [Рукою обводить над столом] Обвожу. «Чорнокнижнику,
градобурнику, отой, шо грабом б’є, шо тучі є. Чорнокнижнику, градобурнику, прошу тебе до тайної вечері.
З нами повечеріти. У сивому вбранні на сивому коні з
золотим мечем. Тим, шо ти б’єш, ломиш ліс, убиваєш
худобу. Усьо. Щоби ти ліки не брав. А тепер приніс до
нас, нам подав». Та й так три рази. А тодгди я сідаю. Всі
попоїдя, а мені не можна. Всі встануть, попоїдєт, тогди
я послідна встаю, шоб він не мав сили. [На Святий вевечір] отаву кладут під колачі, під роґалі. То таке, шо поповидло всяке, з маком всередині. То таке. «Роґалі» назиназилом,
м, є, шо з маком,
вають. А колач то так. Є, шо з повидло
повидло
є, шо з чим ти хочеш. Всьо писне. Її [отаву] тоже забизабирают та палєт, єк туча йдет. Тоже палєт. до Водосвятія
[лежить отава], а тоді вже знімают, кінчаться, тоді вже
знімают. Кладеш у мішечок. Та й там дес покладеш, та
й собі знаєш, де вона. Єк туча, то на вулиці палєт. її вівікідуют. Добре і худобі її дати. Перетрясти з сіном та най
їст. Це не шкодит. На Свєтий вечір тоже у стайню йдут
да кадєт у стайні. Та й просєт, шоби бура їх не товкла,
шоби змія їх не кусала, шоби звір не підступала до них.
Тоже це кажут. Тепер уже нема нічого [худоби нема у
господарстві]. Перший раз у стайню, всьо обіду, тоді в
хаті обкадит, а тогди сідают їсти. Перший раз худобу
всу обходит. Бо перший раз Бог дав худобу, а не нас. До
Відорші, але єк колгоспи, то мусіли брати, а то не брали
нічо в руки таке, так підготовит дров, усього, шоби не
брати це [сокиру]. Ножиці з’єзували та й всьо, аби не
рубала змія, а то ножиці з’єзували. Тоже до Водосвятія.
Ниточкою з’єзати. [Чи дають вечерю за простибіг?] Лагодє вечерю, перший раз дають вечерю, а видтак сідают
вечеряти. [Спочатку дають вечерю за померлих, потім
ідуть у стайню, а потім сідають вечеряти?] Так. На викно вечерю кладут у мисочку, всеї вечері по ложечці та
й на викно. Тайна вечеря для упокойних душі, ангеликів. Аж рано [прибирають зі столу], єк скоромне дають.
Всьо собі стоїть.

ки. Ходє королі, ходє тоже. Ходє. Ходє колєдники. Дванадцять [колядників], так як апостолів. Гроші [дають].
Єк пускаєш до хати, дают їсті. Перший раз колідуют
під хатов. Якшо не пускают, виколідуют, дают їм гроші
на хрест, та й йдут собі далі, а єкшо пускаєте до хати,
то виколідуют, пускаєте до хати, сідают за стіл, колідуют, потому дают уже їсті. Приймают, у гості. Єк є, то
ще танцюют. Єк ні, то виколідуют столови та й ґаздам,
та й вже. Єк у кого, то і цілу ніч можут бути [у одного ґазди]. А чо? Від того, шо хотє набутиси колідники.
У господаря ци у того, шо він ходе у колідниках та у
себе приймив. А є, шо дві, три годині, залежєт у кого
єкій [нерозбірливо]. Даш гривень та мусе си брати. По
сотці, по двадцять п’ять, по тридцять, по підесят, як
хто втікає. Ну, мабуть, менше сотки не дають, бо гроші
опали. Уже таки сотка. [Дітям] тоже гроші. Ну, та десєтку, пітнадцєть, двадцять, єк хто втікає. Збора – це
сято, шо збираютса. Вони коло церкви сі збирают там.
коМают роги, трембіти. Зараз єк тобі найду та покажу ко
лідників. Ходє. Кожда партія має трембіту. Роги, тремтрем
біти, скрипка, цимбаль. То тепер уже цимбал не носют.
Мало. Шос перемінило. Королі це збираютса у корони,
пастухи, всєке. Королі. Та колідуют. Та, як вертеп.
ВОДОХРЕЩА
В
ОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Води набереш
набереш додому собі. Ще в хату не
ввійдеш, в шос собі влиєш, розведеш та й цілу садибу
ресобі поливаєш. Худобу. Аби врожай був. Та отак. А ре
свяшту несеш собі в хату, кушаєш, сідают, єдєт водов свя
вивесченов. Усі комнати, усьо покропити, сатану аби вивес
Єк до вечері мают
ти. Розблєт хрестики на Сєтвечір.
́
сідати, то кладут хрестики. З воску. Розсучит, виліплювиліплю
ют. А тепер хіба з пластеліну, воску нема. Але зробит.
Так оформлюют хату до святині. До Світого вечера.

ІМ

Ф

Е
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Приходє діти
колєдуют, ще дітей приймаєш. Ще гості єкіс приходє.
[Діти колядують на Святий вечір?] Так. А колядники
ходє вже на Різдво. Коло церкви пляшут, колідуют. Та
й тоді вже по присілках, кождий собі має свої присіл-

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
НН Свято Стріченє єк холодн, то буде холодна
весна.
весна. А єк тої днини зранку, то зранку буде погода,
буде
буде весна тепла, а єк від обіду… А єкшо темно цілий
деь, то ціле літо не буде погоди. [На Стрітення] єк
капаєт, то буде тепло, а єкшо не капаєт, замерзло, то
холодне літо тоже. То тоже ворожєт. Єк [півень] води
нап’єтси, то врожай буде. Вже вода є.

ВЛАСІЯ На Власія робити недобре, бо ласичка кусає. Укусить тебе та й умреш. Ласичка. Таке, єк білиця, але вона
менча багато. Така, як щур. А ти розкажи, як тато хотів
іти в ліс, а ласичка перебігла, сіла на такім огорожі, подивиси та й вернувси додому. Вона дала знати, аби він
не йшов на свєто це в ліс. На Власія йшов. Це його тато.
Пісної днини, то говіют. То є, шо мают єкіс ворожки.
ОБРЕТІННЯ Обретеніє. Від того свята вже паруєси
птаха. Вже тепло робитси. Паруютси собі, гнізда в’ют.
А єк є, шо дві їх попало, а він один, то б’ютса, а єкшо
їх два, а вона одна…
ЯВДОХИ До Євдокія іде однаково, а після Євдокія може
бути переступний рік. Та й уже не так свєта виходє.
[Чи визначають погоду в цей день?] Якос я не знаю за
Євдокії. На Євдокії розсаду сіют. Я сого року посіяла,
так у мене люде брали. Та я посіяла, та помилила, шо
мала посіяти росаду, а я посіяла брукву. Бруква таке.
Та розсади лиш чуть кинула, а то брукви кинула. Та
про розсаду було, а трошки у доньки взяла. Посадила
собі. А в мене так, шо багато люде брали. В грєдку [посію]. Восени викопаю, вилагожу, а перед тим, єк мають
Євдокії ближитиси, єк файно на дворі, то накрию чимос, аби вона не замерзла, аби мала де посіяти. А того
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року прийшло, в мене вже було. Брали люде, брали.
Ну, за пусто не брали, а гроші мені. А на базарі дві розсаді – гривень. Та й по гривню розсаду продавали. Ну
я двадцять штук за гривень давала людям. До мене
йдут, ай знаєш шо, всєке є, шо несут. Принесут мені,
ци я маю то, ци не маю. Принесут, і гроші дає. А одна
йшла: «А в вас нема вже розсади?» «Та є ще». Я єкраз
хочу всьо викидувати, грєдку. Лишити собі так, аби
собі робилоси. Ця прийшла. Єкас така у нас одиниця, я не дуже то удивила. Впала на коліна, помолиласи Богу, поки я це повимикувала, собі лиш трохи там
лишила. Та й так мені пішло руков, шо зведениця послідне забрала. Хоть вір, хоть ні. Дати можна, та треба
вернути, єкус розсаду собі посадити. Після неї, від неї
відобрати, собі посадити. А я це не зробила, відтак посіяла брукву. Я не увірєла, війшло так. [Сміється.]

МАРКА КЛЮЧНИКА То Марків день, тоже таке значєє,
шо від Маркового дня вже літо си починає. Дивилиси
[за погодою, та так само. [Тобто, яка погода на Марка,
то таке і літо буде?] Так, так.
РАХМАНСЬКИЙ В
ВЕЛИКДЕНЬ
Так єк наш Великдень, так
ЕЛИКДЕ
маі рахмански. Це рахмани – була така нація. Так єк ма
дяри, поляки, всякі. Так були рахмани. То це Рахмански
чолоВеликдень. То їх берут булочку маленьку, то сорок чоло
вік си дієт. Або яйце одне сорок чоловік мают покушіти.
Так, єк свєченого. Не такий ксьондз, як у нас. У них собі
свій, старший від рахманів. То це Рахмански Великдень.
Рахмански.
Є люде роблять дес, а я не роблю
роблю на Р

Е

СОРОК СВЯТИХ Сорок сєтих, це не роблю нічого. Вони з
Ісусом ходили. Та й тоді, єк їх катували, то сорок за раз
вибили їх. Та зробили свято таке, шо закатували Сорок
свєтих. А Сорок свєтих збиралис у колонію, а у сорок
два, є через два чи через три дні, сорок два викатували
жиди. Сорок два мученики свєто є. Мучили, катували
їх, вішєли. За Ісуса. Це вже маєш свєто. Видко ці самі,
та до них добавилоси два. А їх сорок стало на пост. [Як
мороз на Сорок святих,] то буде сорок морозив.

в четверь. Палє, накладут сучче всяке, та й гріють діда.
«Грійте діда, дайте хліба, єк не хліба, то кусочок, а єк
ні, то пасочок». То таке. [Кладуть вогонь] в городі,
у себе в городі. А тепер змінили, шо мало хто ходит
вже. Приходє під стіну, то є шо гріют діда, а є шо не
гріют. Хто писанку даст, хто булочку, хто конфет, хто
шо. Тепер уже писанок мало пишут та й мало дают. [В
середу розкладають вогнище по своїх городах, а в четвер ходять по хатах по гостинці] Тепер ходє до самої
ночи діті. Це один день такий. Це діти собі ходє. На
Свєтий вечір ходє колядувати, а це ходє на Живний
четверь, маленьких дітей кочують, старші жінки водє
діточок маленьких. Та й усьо.

де так темно, хмарно, то буде
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Єк буде
так весна, єкшо файно, то файно.

Ф

БЛАГОВІЩЕННЯ [Чи кажуть
ть у вас, що не можна прапрацювати у землі до Благовіщення?] Кажуть, тому шо
ще земля не облагословенна, небажано ставити шось
у землю. Майже дотримуються люди цього. Огорожу
можна, а от те, шо воно би мало рости: картопля, бубуряк і всяке інше, бо не буде урожі.

ЗЕЛЕНИЙ
[четЗ
Е ЛЕ
ЛЕН
НИЙ ЧЕТВЕР Після Паски,
Паски, то вже Світлий [чет
вер]. У городі робити не можна, бо кажут, шо буря б’є.
Зелена Світлий. Та й у Зелений, єкій є у Світу неділю, Зеле
ний четверь тоже не робити, бо тоже буря бити. То не
можна робити таке.

ІМ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Заведено
едено вербу святити на Бечкову
[Вербну] неділю. Її обов’язково треба. У нас бечка
[верба]. «Бечка б’є, бечка б’є, за тиждень – ВеликВеликдень». Корова шось там як заслабне, ту бечку запарюзапарювапи, давати разом з кропом їй пити. [При першому
вигоні худоби на пашу] бечкою її бити, шоб там до неї
веррізні хвороби не… Таке є. [Коли посвятять нову вер
бу, стару] можна палити, закопувати. Одним словом,
не викидати. Свячена річ, не можна її так як-небудь.
СпаТому, що вона свячена, а не тому, що вона верба. Спа
вілити і той попіл також чомусь у землю, шоб його ві
тер не забирав. […] «Бечка б’є, не я б’ю, за тиждень
дотінуВеликдень». Але то недобре бити. Так трошки дотіну
тиси, а бити – тебе буде бити цілий рик єкес горе. Так
легенько. А єкшо є, шо так дуже б’ют, шос буде, відбиток недобрий буде. На тебе всьо зжене. Це я знаю
добре. Я знаю, шо раз я була маленька, там у Москаливці [присілок], у вуйка свого, шо у них дітей не було,
то він мене взяв за свою в мами. Та й прийшла там у
сусідстві полька. Прийшла та й каже, шо скажіть мені,
як я маю свою маму бити бечков, каже: «Пальма бієць,
я нє бію, вілько м’єць», бо за тиждень Великень видко. Оце я по-польски навчила. Оце я так маленьков
запам’ятала. Я трішки пам’єтлива. Аби більше вчена.
А мені і так доста. Я і так всього знаю. Єк [на Вербну неділю] хмарно, то буде хмарно і на Великдень. Єк
дощ паде, єк сніг паде, то так буде і на Великдень.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Це середа согодни, а завтра Живний
четверь, а то в Верховині ходє в середу діті, а в нас ходє

ТРІЙЦЯ
Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я На Зелений
Зелений четвер не можна, Зелені свята,
Трійця, після Трійці у четвер не можна нічого робити
у городі, бо поб’є все град. Ви знаєте, то воно інколи
шось співпадає.
РІЗДВО
Р
ІЗДВ ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Святкують, але не так, як на сході. У нас Івана просто так
проходить, як урочисте свято. Але шоб шось таке. Як
церковне свято. У нас зі сходу прийшло. Просто усучаснюється свято. Але моя бабця казала, шо тут у нас
такого не було.
ПРОКОПІЯ, ГАВРИЇЛА Є громові [дні] – Прокіп’ї і
Гавриїла. Це громові свята небажано на них робити.
Мені мама дуже заказувала, шоб я на Прокіп’ї не робила, тому шо ми, каже, робили коло сіна, коли ми
вже закидали в оборіг сіно, почалася
гроза, вдарила
́
блискавка і згоріло сіно. Це було на їхньому прикладі
і вона мені заказувала, от шоб на це свято постарайся
не робити. […] Прокіп’я – недобрий. На Прокопія, то
ця кусає, змія. Якшо робитса на Прокіп’ї. Не можна.
Власії, Прокіп’ї. Це недобре на ці сята робити. Гавриїла – то тоже таке громове сєто. Володимира це тоже
таке. Ці всі такі. Ілія. Ілія – це такий дуже опасний.
Тоже від грому. Пантелія – це таке. Тоже шос участує
там. Я не знаю. [Чи бувало таке, щоб хтось працював у
громові дні і його за це покарали?] Є. Буває таке.
СПАСА [Чи забороняли їсти яблука до Спас?] Кажуть.
Ті, які… Так як би я собі заказала, шо не буду їсти
доти. Обітницю таку дали, а так, то переважно цей…
[Коли діти помирали також не їли?] Поки не даси за
простибіг. За померлого дати.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Стебні
Записав О. Васянович 25 липня 2012 р. у с. Стебні
Верховинського р-ну Івано-Франківської обл.
від Скідан Марії Йосипівни, 1939 р. н.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [А було
таке свято, що в росі купались?] На Івана Купала.
[А на Юрія ні?] На Юрія нічого не робили. Я не знаю
тут. Єк Іван, то купаюцця. [Колеса у вас не пускали
зверху?] Нє. Є такі, шо собирають, на Івана то трава
добра. То Івана, то ті цвіти добрі. На хрести віночки
плетуть. [А з якої трави?] То ті всі квітки. У нас на Івана хобзу. [А на хату чіпляють?] Вішають. Лозину якусь
вішають. Вільху не можна. То з дерев.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО [Є такі дні, коли говіють для худоби?] Є. То всі понедівники. [А Миколи не говіють?]
Говіють Миколи. І мазки тим чесником. То на Николи
чесник товчуть та й мазки на горбатці [на хребті коло
хвоста]. На порозі намотичі, де корови ідецця. То на
Николая і ще на якого забула. На Чесну ризу.

с. Устеріки

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Наприклад, це субота, а у мене
Свєтий вечір, а завтра неділя. У мене так. Це служба
у церкві. Риздво. То ви у п’єтницю голубці
наробили,
́
холодець насипали. Це на неділю. А на Сєтий вечір
усьо писно. Зранку у п’єтницю го́лубці наробили писні, з часником мають біти, з олієм. Це готове. А зрання
вже пшеничку пристав’ємо. А у вас кутя. Кутя, а у нас
пшениця най будет. Одно й то саме. Приставимо пшеничку, приставимо сливки з фасулями, гриби, грибовий борщ такий. Усю іду. Має біти дванадцєть страв.
А я двадцєть не маю коли виготовлєти. Барабулька
́
[картопля] аби до голубців
була. Рибу зжару. Рибу
́
капчону лагоджу. Всьо це на стів. Силь – це не страва.
Та й увечір уже діти у себе гостюют, а потому внучатвнучат
ка, син та дочка йдет на Свєтий вечір до мене, сідасіда
ємо ми за стів усі разом, молимоси, викажемо «Отче
наш», свічку засвітимо і тогди частуємоси. Горівки ні,
а шампанске, вино на Свєтий вечір тако. Другий день
колідники єк си збирют, можна горівки випити. [Чи
колядують у вас на Святий вечір?] Колідуємо. Хто зна
єкої колєди, ми файно колідуємо усі. Ой, та й колідуєколідує
мо. Це всі колідники увечір малі ходєт. На Свєтий веве
чір, не знаю, єк у вас, а у нас всьо то колідуєт. А старші
вже від церкви божої на Риздво збираютси в церкві та
й дуже делікатно. [Чи накриваєте ви стіл сіном?] Я не
накриваю наскрізь, тільки скраєчку.́ Отак жметчик у
целофановий мішок, бо ціле укрити, то то біда. Колис
укривали цілий. Але то видіте, тепер ми хочемо аби
рівно
рівно миски́ стояли, а колис великі, глибокі глиняні
були,
Пшебули, то вони самі звергнут. Тарільки і нас тепер. Пше
ницю я так. Зварю, лише на кашу добре тра вварити,
тогди тру маку в це, лущу, в мене вже готові, горіхи,
перемелюю, перетовкую аби тоже були лиш так, та й
меду даю, халву. Всьо в макітрі, велика макітря така,
перемішєю, добре посолоджу. Така би була нормальна
аби не густа, така аби кулеша. Їсти так трішку густіша
єк зупа. Зупа не рахуємо, бо зупа рідка. Єк сказати – єк
каша. Сливки шушуні варю, таки в каструлі варю. До
цего фасуля біла така-о. Велика фасуля, а хоть дрібна у
мене така є. Ви в каструлі окремо це варите, окремо це.
На Свєтий вечір ви злучуєте в мисці докупи фасулю і
сливки. Там трошки даємо цукру, соли чуть аби не солене. Укуснятина така. [Чи варите ви узвар, компот на
Святий вечір?] А чого ж. можна варити. У нас кисіль
варять на крахмалі. Від сливок цей відвар даю. А шушениці шушені, тоже розвар. Та й на тім лиш розбавляємо крохмаль. Та й дуже добрий кисіль. Зверху ще
там афен [чорниць] чи сливок. [Чи носять у вас вечерю?] Носє. Любому. До сусіди ци своїм, єк прийшли,
ви не вспіли, кутаєтеси та й робите до вечера. Не вспіли. Най Бог приймає за померших душі та й молимоси там три рази, бо треба за стів помолитися і за померлі душі, бо вони вже коло нас всі ждут, ну, та й за
здоров’ю всіх вже там, за родину. [Що ви складаєте на
вечерю?] Та тамки у миску, шо душа ваша бажає. Я ще
так ро́блю. Я даю так. Булочку, водички бутилку мінеральної, там канфет, можу кавалок солонини луженої,
там щє чогос. Шос такого їстівного. А шоб отаке кутє

Е

Записав О. Васянович 4 липня 2012 р. у с. Устеріки
ої обл.
Верховинського р-ну Івано-Франківської
ходюк) Марії Перівни, 1937 р. н.
від Танасійчук (дів. Недоходюк)

розказуют. «Таке-с ми гостилиси іночі, таке, – ка[же], –
було, пішли ми до Бабуняка, а там, – ка[ж]е, – мали
колопні сіяти. А ми гадали ци вони сіют. Ми на ґанок
заглядати ци дівки не в хаті. Дідо виходит з кочергов та
так дав по плечу, шо мав шо я». А то мій дідо. А ми де,
ми пішли до іншої хати. Там. Отаке.

ІМ

Ф

е: «Андрію, Андрію, колопні сію, дай мені
АНДРІЯ Каже:
знати, хто мене ме брати». А хлопчик з-за угла і потєнет
чим, чи бучком, шо мают. Такі сміхи. Я це знаю. Бо і
я була дівков. На Андрея сіют колопні. На Андрея гогородки палє. Тепер хто палит по цих стінах, а колис папалили по тих хатах. Газету та попри стінку запале там
уж дивитси всікі фіндиклюшки. Шо там показує. Ага.
Хлопец іде з лишками до мене, хлопец із стаканом іде
до мене. Вже виворожуют. Вгощаєт дівку. З воску вили
вили-вали тоже в тарілку. Хто вмів ворожити, то таки правправду казали. Виливаєтси всьо. Навіт одній, Боже борони,
вилило хрест. Це правда була. [Померла?] Ну, а шо ж.
Дайте покій з колами. Рахувала і я колис. Мала біду.
Кажу. Пішли кіллє рахувати. Раз, два, три, штири, так
до дев’ять рахувати. Дев’єти маємо уломити та й звести
д’ хаті, попилити, спалити, з попелу пляцок такий ви
випечи, ще й посолити добре. Най ти ворожки Бог боро
боронит. А ми пішли то кіллє рахувати з дівками, нас було
дев’єть дівок. Та лишень по кілови тєгнемо. Зустрічают
нас хлопці, та єк зачєли гонити нас. Та добре шо ми не
голі, бо то нарадили, шоб ми лиш у плавках були. [Смі
[Сміється.] Аби ми були голі, шоби ми мали робити. Я не
знаю. То так нас гонили, шо ми забігли у хату до якоїс
тамки жінки, шо ніби нас приймала – печіть ці пляцики. Та й нас замкла. Та й ми поробили тоті кукузи. Ми
поїли, та води то хоче пити, бо то солене. Поїли, лягаєм
спати. Йой. Я вночі чую: гину – води пити. А то казали,
шо як ти води п’єш, то якис хлопец, шо має тебе брати,
маєт води принести. Де це води мені хто ніс. Я як прийшла до кирниці, то так тєгні та тягну води, стогну та
п’ю. я си прошу, дайте води – я вмираю. [Сміється.] Ідіт,
кажу, з вашими ворожками. Каже: «Сій колопні гола».
Та то одна сіяла. Мені розказували. Я не виділа. А потєг
бучком по задниці. Це ворожки. Най шляк трафе. Відтак уже сходетси другий день [хлопці і дівчата], вони
сміютси: та була гола, та втекла, а та шо там. Говорили
вже, розказували. Принесе флєшку там горілки та й закуски дівчата. Вже дружно, дружно там за столом та й
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надавати, то воно у кожного є. А там за простибіг шос
такого кращого. Можна апельсинку, мандаринку. Шос
таке. У кульочок. [Що ви кажете, коли принесли вечерю?] Най Бог приймає за померлі душі. А вони кажут:
«Прости Біг. Най Бог приймає». Та й молитси. Берут.
Мені нічого не дают, бо мені не требує. Я принесла їм.
[Скільки таких мисочок потрібно віднести?] Навіть
одну. Єк не вспіваєте, то і одну за всі померлі душі.
Головне «Отче наш» виказати. А вони там не потребують цеї їди. Умерлі. Їм уже не треба. Там лиш молитви
треба за них. Але у нас так заведено: робеть похоронок
зараді того дають за простибіг, годують за столом аби
помолитиси. […] Ми на перший Свєтий вечір, коли
шеста година. Ну то правильно. Зірка вже є в шість
годин. На небі зірки – вже можна сідати їсти. Я знаю,
шо я до вечора не їм. Вже зірки є, ви сідаєте, бо діти
спішут колідувати. Якби шо, то можна пизніше сісти,
але діти спішут колідувати. Та й ви сіли зараніше за
стів, помолилися. Маю дві правнуці, та й приходє бабі
колідувати. Всі діти, єк дома повечеряют, та й до мами.
Так у нас заведено. Вся родина до мами си сходит.

ІМ

Ф
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Збираютси колідники у гуцульске: рогатка, сардак. Рогатка – шєпка
така. Сорочка з нагрудником. Кожух такий. Колідників
збираєтси вісім, дванадціть. Да пари аби було.
́ А в нас
хати вже немалі, наприклад, ця кімната не топитси. Я їх
тут не поміщу. То там, у спальні, дес там десєть увійде.
Скрипка йде, музикант, наперед.
Колідники – за музимузи́
кантом. Стают на подвір’ю, наприклад, у мене, скрипка
грає, вони колідуют надвірної коліди.́ Ви єкшо не підпідготовили стів у хаті, то ви виносите гроші їм, подякуваподякували – вони йдут. А єкшо ви стів підготовили, вони вам
вже хатної́ колідуют. Делікатно за столом колідуют, вже
там дасте їм гроші. Вони мают зошит, записали кілко
пожертвувань. На церкву. То всьо записано. [По скільскільки зараз дають колядникам?] Хто двіста, хто сто пійсєт,
хто сотку, хто підесєтку, хто скілько має. Найменше –
це сто рублів. Коли ми відкрили церкву, по двадцєть
було, по тридцєть, підєсєть. [Дітям] тоже даємо́ гроші.
Хто з дітей якісь такі є, май трошки заміжні, то в церкву
ще дає. А ні, то вони собі, дитина заколядувала, але є
багато, шо здают у церкву. Єк маєте в хаті підготовлено,
то гостинець не зашкодить дати дитині. Даєтси.

ВОДОХРЕЩА Видорші. Ідемо на ріку, освєчуємо тамки.
На ріці хрест рубаємо з леду, єкшо лід є добрий, хрест
кладемо, стів там. Всьо так, єк має бути. Та й там охрещуємо воду. На Водохресті лиш денний Свєтий вечір.
Не їсте цілий день до вечера, постите, а ту на Видорші рано ви наварили ци ввечір ви наварили та всьо
то готове та й до полунна, а на полунне ви вже їсте.
Вже прийшли від церкви, вже мона їсти. Від Видоршів
вода від усього. Охоронитель такий, шо тре мати у
хаті цу воду. Ци маржинка [худоба] заслабла, ци хтось
у хаті заслаб – напитиси, умитиси. Тра би була вода ца.
Всьо церковне – то є дар Божий. Ми приходимо від
церкви. Є тамки відро з водов, а цеї води лиш трошки
капнути, не тре аби піввідра ци кілко там приніс від
церкви – трошки. Тамка вішка єкас, шос же є в руках,
наокола хату обсвітив, але не устріть, а за сонцем. Обсвітив, оббризкав у хаті тоже, поки піп прийде. Після
го
Свєтого вечора ходить обсвічує. А ви доки самі горонину, вскрізь освітили, маржинку. Лиш туалєт нє.
У нас ще лізут у воду, не знаю, єк у вас. Там кабку таку
видовбуют. Єкшо чуєшся у здоров’ю, розібравси та
й ліз туда. Йой. У нас була одна така. Жинка залізла
гола. Іди, кажу, гад, відти. На Видорші трембіти, всі
сходєтси колєдники, кілько ходили колядувати. Це
називаєтси на Водохресті, так єк у Ясенові, зо п’єть,
трем
шість пар церков цих колєдників. Вони дійсно трембітают, тамки молитви всякі, співают. Це всьо-всьо
вони тамки згадуют. Плєшут цесі колєдники. Гуцули
затрем
ці. У сардаках, у рогатках. То таке делікатне єк затрембітают. То є не раз у газетах. То всьо справедливо.

МАЛАНКИ [Чи святкують
яткують у вас Маланки?] Це в нас
«Королі» називаєтси. Є, ходє. Смерть, Щезник [чорт]
рогатий. У нас з вертепом ходєт, лиш інакше говорєт.
Звізда. Лиш звіздар маєт п’ять [променів], а це більше
накладут, да качєют, кружляют. Файно то вбирают. [Де
вони виступають?] Надворі, а запросите до хати, вони
йдут до хати. Тра запросити. Шо ж воно вбіжит тобі в
хату та й один попид постелі дивити, де кошик із єйцєми. Смерт, не смерт, а Щезник оббираєт. Отакі сміхи.
Хлопчішник. Такі хлопці дорослі ходєт. То така сміха
у них. Вони хапают, шо виділи. Ви мусите викуповувати. Такий був кошик там у одної під лужком з єйцєми
повний. Він вхопив та й пішов. Га, каже, дай гріш. Відкупи. Та то є так: Ангель, Щезник, є Вовк та є Смерть
з косов, Жид з таков бородою. У нас уже мало ходєт.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Василіє так приходєт діти.
Ну, ще десь колідники ходєт. Сійся-родися жито-пшениця. Сипле пшеничку в хаті, колідує та й ви даєте́
гроші. Та й дівчата, та й хлопці. Це це ще не відкинули.
Це добре. На Новий рік поздоровляють.

СТРІТЕННЯ
С ТРІТЕ
ТРІТЕНН
ННЯ
НН
Я Стріченє.
Стріченє. Служба правитсі. Це Матка Божя
унесла Ісуса Христа першого у церкву. Абисьте знали,
шо це за Стріченє. Дідо мій казав. Дідо був у церкві
тридцять років, та й шос запамнєтала з діда. Та й одни
казали,
казали, шо зима з літом стрічеєтси та шос таке. НеНе
правда.
правда. Це Матка Божя унесла Ісуса Христа першого
у церкву. Це велике свєто на Стріченє. [Чи освячують
свічку?] Так.
ЯВДОХИ
До Євдокія треба хату зав’єзати, ну, основу
Я
зробити. Підвалини покласти до Євдокія. Після Євдокія, кажут, не можна. Я не знаю. Таке ворожили. Але
так ци не так. Зав’єзували. На Євдокії у нас розсаду
сіют, капусту. Це перший урожай ніби сказати се. Сієсти розсаду. Хоть би сніг по шию, беру
́ лопату, пробираю, копаю, а воно вже викопано восени, шоб було
готове. Та й посію, зверху там ще чимос укрию, плівков або чим. Ни гусениця
не їсть. Здорова розсада.
́
Така ворожка є. [Чи слідкують на Євдокію за вітром?]
Над цим знаєте, яка ворожка. Єкшо вітер йде з долу [зі
сходу], то свині будут дорогі. Оце я свиноматки тримала роки,́ то я вже це пантрала. Я кажу: «Ой, брате
любий, свині будут дешеві сього року». А він: «А, ви
шос таке вигадуєте». Кажу: «Будете видіти». Так і є.
СОРОК СВЯТИХ У нас служба велика правитси на Сорок свєтих. Наказуваннє це по Біблії. Усі строго йдут
до церкви, молєтси, служби наймают. На Сорок свєтих відправа велика.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщінє виходит усьо з землі
гаддя.́ Не можна того казати, бо я си її боюс. Аби ви
знали, це на Благовіщенє виходит вся ненза з землі.
Це велике Благовіщенє тоже. Ненза – це по-гуцулски.
Чеполость тота втекла в землю, бо то є такі вужі. Знаєте? Виділи вужя? Отакі має [показує біля скронь
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кружечки]. І отака є грубелецька. Ой-ой-ой. Червона
така вилазит. То я так їх усіх знаю, шо ой-ой-ой. Шо
ви би хотіли сказати, єк я набрала сіна на плечі, з’язку
таку добру, а то таки залишки у нас називалися. Ключ
з дерева. Кладемо такий ключ з дерева і так несемо́.
То шос таке студене, а я думаю, шо то ключ, шо то залишка така. Я вергла, а то лиш си посунуло. Така довга. Я разом із сіном на плечі і понесла. [Чи впізнають
за погодою на Благовіщення погоду на Великдень?]
Є так. Є така ворожка. Буває. Це буває. [Чи казали у
вас, що не можна у землю чіпати до Благовіщення?]
Ви знаєте, шо у нас віддавна йде ця пословиця. Але
ж слухайте, а в поли ждут Благовіщеня, полями? Там
нихто не ждет. Вони якби ждали Благовіщеня, там би
спизнили, то всьо. У нас тут так. До Благовіщеня ми
не оремо, не пускаємо плуги та й не веснуємо так, але
грідки якіс, шос так се робит. Але так аби ми веснували до Благовіщеня, пускали ріллю або ще, то ні.

От тобі й маєш. Страсний четвер. Ми йдемо. Там служба правитси. Дванадцять фалонів вбирає [священик],
ми за всі фалони молимося, приклякаємо. Це у четвер,
у п’єтницю ми йдемо гриб заложуємо. Плащеницю
обносимо навколо церкви з фанами, з тим усим так
єк має бути. Та й заносимо в церкву. Навколінках ви
обходите. У нас таке були завели три рази обходити.
́
То так довго. [Чи світять у вас свічки, коли священик
переодягається?] За рідом. Так шо навіть, хто забувати, не вміє рахувати, кажу: «По світци не видиш кілко
у тебе в руках свічок засвічених». Світимо. Світимо
одну, другу, трету, четверту. Дванадціть свічок. Вона
зберігаєтси в хаті, то дуже добре мати. Кладу отак у
жменю та й приношу. Дехто не годен принести, а я засвічену приношу. Хіба би брав ціліндер такий робив,
у флєшу та й аби не гасиласи. Можна дно вирубати із
флєші, свічку та й так нести.
ВЕЛИКДЕНЬ На Ве
Великдень, єк піп освєчує корінники,
паски, то стріляють із тих [салют]. Паски ми печемо,
єк хто. Наприклад, у чєтвер, хто має коли, бо в середу
причинит, вдосвіта спече та й піде до церков, бо то
не всі ходє у четвер. Хто печет, а хто купує. Гріх печ у
п’єтницю. П’єтниця дуже велика. Ісуса Христа жиди
замучили, вже з гроба встав, видите, вже похоронок
великий. Вже не можна нічого робити. Є такі, шо ще
сто грам п’ють. Божечку! Це гріх великий. Писанки
Великоперед Великоднем пишут. Це вже два тижні до Велико
дня, навіть і три тижня вже зачинают писати. [Що ви
берете освячувати до церкви на Великдень?] Ми так
беремо по-давному. Взєлиса трошки по-теперішному,
але я зараз розкажу про теперішне. Ми кладемо так:
хліба, трошечки, бо то всьо би не ввійшло, скороми. Це
трошки хліба на спид, потому варимо кладемо шинку
з поросєти, ви це знаєте. Шинка має бути, чужениця,
Тамггрудинка
рудинка з поросєти, ну, це солонина, бужена. Там
кки
и солонини обварюємо, сир, єйця, соли трошечки
в стаканчик. Чесничку трошки – головочку. Усєкого
такого. Можна і масла, аби ви ввійшло в доривничо́к
невеличкий. Треба маленьку таку [пасочку], аби си
вмістила. А ми ще взєлт ще того, ну, ковбаса – це само
собою – учетверо чи вдвоє ковбаса зверхи. Та ще й до
того брати о́гирчика та й помідорку. Для чого цесе? Це
беретси на Пораженіє. Я так рахую. Бо там усі овочі.
А для чого брати на це, на Великдень? Принесла до
хаті, робити салат, а це чир з того. Отако то з помідорів берут. Знаєте? Хімікати такі. Я так згидувала, я би
це не брала і другим буду заказувати: «Будьте розумні
люди». Єйця то курячі мають бути. А писаники то такі
виписані файні, дві ви кладете у корінник. А єйця я
луплю. Писанки я печу. Печу. Покладу у духовку на
пару мінут аби вони спечені були.
Бо розбилися та
́
й роздрислиси, та й до чого це си бу́ло. […] Це вночі в нас служба в пешій годині. Беремо пласківницю
[плащаницю], беремо це всьо, обходимо. Це з суботи
на неділю. Бо не у кожній церкві так удосвіта посинається. Зустрічаємо Христа. Дзвін дзвонить. Ми ідемо
доокола церкви, заходимо у церкву, заносимо у церкву та вже здоймаємо з цего гроба, шо серед церкви,
здоймаєтса і кладетса на престіл. На престолі стоїт.
У нас у куті є місце порожне. Гріб такий ми називаємо.
З хрестом заносимо там на пляц. Та й укриваємо там.
Зараз я усьо розкажу, навіть подумаю приязно. Христос воскрес, єк пласківницю занесли на стів відси. Та
й служба почєласи. Після нашого «Отче наша» «Хрис-
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ВЕЛИКИЙ ПІСТ Від свєт уже йдет Великий пист. Говіннє кажут. Вже говіннє настало. Перед Великоднем це
називаєтси. Перед Великоднем сім тижнів говіння. Це
пист великий, строгий. По Велиці там уже маєте Петривку. Вона ото тепер. Не гуляєм, не співаєм, нечого,
бо це називаєтси Петривка.
То пист Богородичний.
́
Перд Різдвом – то Пилипивка.

Ф

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Єк у нас кажуть – Бечкова.
Ади, руру́
баємо цесу лозину. Цего року така була гола, шо най
Бог боронит. Декотрий рик вона такі котики у нас наназиваютси, вона ціла така обросла. А це гола була бечбечка. Шо пизна весна. Мій син головов церкви. Стає там
на кріслі, там на крісло кладемо стропу [купу] бечки.
Пип мирує, а ми вже ждемо теї бечки. Я вже єк ту бечбечку в руки бе́ру, пип дістає та й голова церкви дістає тев
бечков, та вже всі там дістають. Я кажу так: «Бечка б’є,
я не б’ю. За тиждень – Великдень». Але так лопаю. То
ж вбраний. Бо ще холодно. Так си били всі за рідом,
рідом,
́
шо пуду дає. Єк б’є бечков, то скоро си віддастси. Таке
в нас рахували колис. Має си віддавати. Тримаємо
[вербу] вскріз, ади вже нема тут в хаті. Я би показала.
Несемо́ в хату за образи, наверх порога в стайни, де
худибка виходит, у кухні, усрізь тичемо бечку, у город
бечку цу. Скрізь. Навіть єк до бика іде [корова], то тев
куда-небечков. На базар. Не тра вимітувати свячене куда-не
будь. Спалити її. У пічку.

ІМ
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ВЕЛИКОДНЯ СЕРЕДА У нас
нас ватру паля знаєте коли?
У середу перед Великоднем. Це називаєтси Великодна
середа, діти йдут та грітакают. У вас цего нема ніде,
лиш у нас у горах. «Гріти діда! Гріти діда!» Крічут. Грітакают. Діди палют стропи, колеса та то вже трошки
заборонили, бо то би закурили цілий світ – кожда хата
аби це запалила. То коли з тих колес запалюют ватри.
Де-небудь на городі. А чого? Я питалася в діда: «Чого
це паля?» Каже, шо Сус Христос коли втік, то жиди
дійниці палили, коли шукали Исуса Христа. Шос то
таке з’єзане з цим. А гріти діда, шо дітва ходе, то це
вже вигадали гуцули. «Гріємо діда та й дайте хліба».
А там конфет дают, шос дают. По штири, по п’єть [ходять]. Та й це шос ведеться здавна-здавен. Я ходила,
моя мама ходила, баба моя ходила малов. Та й ми це
запам’ятали. Ходя [тепер], паля коло хати потрохи
тако. Вже колеса нє та таке, як було колис.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Перед Пасков маєте Страсний четвер,
п’єтниця Великодна, субота. Ади. Старе та й забудько.
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тос воскрес!» «Христос воскрес!» А дотив, поки служба не пішла да ми пласківницю не занесли, да нихто би
ниде. Да то вже, кажуть: «Христос воскрес» – вскрізь
від досвіда кажуть. Але у нас ще у церкві ні, то чого ви
маєте кричєти. [Сміється.] «Воістину воскрес!» [Відповідають.] Кажут, шо не можна цолуватиси в церкві.
Дома цолуватиси, дома. А у церкві кажут, шо не можна, бо щезнил, лиш Іуда там цолувавси бігав. Я таке
чула, а я знаю. Дес прийдут то жинки, єк то жинки.
Машка, цмок. Кажу: «Да не цолуйтеси». У нас починаєтси служба цего, бо новий пип, у другій годині
почаласи служба, півшестої вже було свічено скрізь.
Пішли вже до хаті півшестої. Я накрила тут стів, два
стола внесла. Діти з своїми дорінниками зайшли суда,
погостювали, тогди кождий д хаті. Лиш тильки встаємо, помолимоси. Свічку засвітимо, помолимоси та й
сідаємо. Там шампанске відкриємо ци там уже шо вже
є. [Чи можна вино освячувати?] Можна. Лиш горівку
ні. У нас є так по-гуцулски. Хто знає. Приходите до
хаті. Розрубаєте яйце, без шкарлупи несете́. Розрубаєте. Порахуйте, кілко вас є родини прийшло за стів,
кілко дітей, кілко внук, то яйце на тилко кусків. Та й
кожному кусок дати їсти. Це так по-старовіцьки заведено, бо їдним єйцем маєте всі си поділити. [Чи дають
у Вас свячене худобі?] Берете грису в миску і цего потрішки свяченого та й даєте. Не дасте корінник корові
з’їсти. Дажбу да цего трошки. [Чи можна спати на ВеВе
ликдень?] Ще кілко кажут, шо єк меш спати, то буде
дощ сіно мочити. Я здрімаю та лиш лєгаю і нічого не
мочит. Ворожки ці не тримаю.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Я знаю,
шо папророть цвіте на Йвана. Там шос ворожили стари люди над цим, але то тоже ворожки. Перед Иваном
хобзу [використовують для клечення], а Зелена неділя – це вільха. Всюди так прибирают. Браму квітами.
А перед Иваном хобзу. Не знаю, у вас ци так. Хобза
росте така у лісі по царинках. Та й затикаємо хату всюди. Я понадвірю. [Всередині прикрашають хату зеленню?] Нє. Тільки наоколо обзеленять, обзеленять хату.
Ще колис хобзу перед Иваном у стріхи ми так натичемо, натичемо за рідком. Але то стріхи були з дощок,
мо’ пам’ятаєте. Дранка. А то так у шпарки ра рідком
натичут, то так, як затички. Третий день знімаю, бо
роблю оборку та й познимаю та й вже. На Ивана ще
купалиси. Купатиса з росом. Увечір Купала. То Ивана
Ку́пала. У росі купаюси з сміхами такими. То два роки
як у нас було, то вже залишили.

ЮРІЯ Це здавна-здавен
вна-здавен Юрей називаєтса. Ще кладут на
стовпи з верби таку ломашку та й таку з царинки видовидовбет, як то називаєтси, кецка така по-старовіцки. Та то
кладут таке на плоти, де вхід до хати. Якіс вигадки такі.
Я знаю. Ми це не робим. Таке робет. Оден Юрея у році.

П
РОКОПІЯ На Прокіп’ї,
Прокіп’ї, чекайте, шо це… Тоже воно
ПРОКОПІЯ
окроз’єзане з якимос. Аби не попаритиси [облитися окро
пом]. На Прокіп’ї не робити.

ІМ

Ф

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Йо
ПавЙой,
й, та це урочисте свєто Петра й Пав
Біла. Червоним пише вскрізь у калєндарях. Це є по Бі
блії Петро. Бо є день народження, а є іменини: Петра й
Павла пишет. Літній. То семого Ивана, а дванадцятого
знаПетра, з неділі. То всьо тепер. Після Петра, аби ви зна
ли, шо йдемо д’ Різдву. По Різдву, як іде, то ми йдемо д’
Петру. Тепло робитса. Кождин день все тепло. Весна.
А вже Петра, мій дєдя був Петро, йдемо д’ вечір, бо
робив кожного року для дітей Петра. Діти си сходили
всі з жінками, з чоловіками. Ми йдемо співаючи, та й
кажемо: «Дєдику рідний, вже йдемо д’ Різдву, вже по
Петру. Бо від вас уже по Петру».

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО [Чи кажуть,
кажу ть, що від Миколи
літо починається?] Та так. А від Зимного так [почи[починається зима]. [Чи клали вам у дитинсві гостинці від
святого Миколая?] Накладе під подушку, то прут або
шос там. А як слухняна, які колис були гостинці, там
рідко було: конфетку та шос таке-о. Клав. [Чи клали
гостинці Вашим дітям?] Та це обов’язково. То таке
поспоконвіку заведено. А тепер, май, білше. Як не по
клав – такі плачі, шо.
МАРКА КЛЮЧНИКА Марків
ків день – порожний день.
Я знаю. Так казали: «Марків день – порожний».
ТРІЙЦЯ Зелена неділя ми знаємо. Та й в цю Зелену неділю ми йдемо до церкви на службу. Та там Трійцу на
службі говорат. На наказуванню та й на Біблії. Всьо
розказує гет із Біблії, як світ си мав. вже такий добрий
у нас отец, всьо розказує. Він молодий. Вивчивси недавно. Тата син. Служив у Красноїллі Василь. Сина
вивчив та й замість себе. Службу файно веде. Тут ми
дали квартиру, поки не клали резиденцію, бо не во
змозі. [Чи освячуєте Ви зілля у церкві на Трійцю?] Ади
з усяких цих квітів шо є, які є квіти. Всьо то світити.
Тоже соли можна брати, коровці аби було ціле літо носити. Я кладу у комору [посвячене зілля], у мене там
у коморі є за дверми, шо то стоїт. Дес є, шо до помочі тре жінкам з дітми малими. Прийде та каже: «Не
спит, шос плаче, шос то». То підкурюют тим. Тримаю
то зіллє.

М
ОКРИНИ На Мокрини єк дощ, то осінь мокра. Таке
ОКРИ
ОКРИН
МОКРИНИ
говоря, пословиця така.
говоря,
ІІЛЛІ
ЛЛІ Ілія – велике свято, урочисте. Та й від Ілія треба іти
послосіно робити по верхах. Така тут у нас горами посло
виця. Але Ілія нахто не косит, не робит. Уже по Іллю
ідут у верхи. Хто має здоров’я, то купаєтса [після Іллі],
а хто не має, то нє – вже холодно. Кажут: «Вже після Ілія не купайтеса». До Петра три неділи купаютса,
тоже не дуже здорово. А після Ілія, то вже заказано
кожному. Але є у нас такі, шо купаютса і в зимі. Нічо.
[Чи є у вас громові дні?] Є. Є таке тамки свєто, треба запам’ятати. Але, Господи прости, як треба сапати
або шо робити, то я роблю. Помолюси, перехристюси,
«Отче наш» викажу і роблю. Тає там дес у калєндарі.
́
Навесні, вліті там є одного тижня таке. В городі аби
не робити, аби град не бив. Я за це не ворожу. Вони
кажут, шо це громові. На Ілію у нас є служба на Вигоді.
Та й ми мечемо сіно кожен раз. Молимося. Це громове
наче називаєтси, якраз на Ілія. Там храм є на Вигоді.
Делікатний храм. Та кажут, шо це громове свято. Боже
прости, як ми робимо. [Чи бувало, щоб хтось працював у цей день і громом запалило сіно?] Ні. Не чула я.
МАКОВІЯ Це Пображеніє. Це пист. Свєтє на Маковея.
Несут так: мак, несут зіллє, вже без дорінничка, бо як
Пображеніє, то дорінник ми збираємо. А це саме зіллє освєчуют. Мак. Букєт такий. Але маку нема. За мак
тепер такий строгач. Він [свячений мак] стояв. Єкшо
є його багато, то втрете в пшеничку [кутю], їли. А як
мало, то тримали. Я чула й тепер, шо це ворожє од
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вроків. Обсипав та поворожив. Я не люблю то ворожити. В мене Бог ворожка. То є, шо є Бог.
СПАСА [Чи можна їсти яблука до Спаса?] Аби їх кілко
було. Та де не можна. Можна їсти всьо. Аби лиш були
вони. А цего року нема. Нема. Всі овочі [освячують]:
и биб, и мак, кукурудзи молоді, фасулі – лопатки, булки, не знаю, шо вам розказати. Всьо сі світе. Всі овочі. Тамки маєте сливки, груші. Шо хто має, то всьо це
освєчує. Бережиси, бо й в Спаса рукавиці в паса. Шо
студінь буває. Шо в Спаса рукавиці в паса. Мусиш
класти за пасок. Але то рідко такє буває.
УСІКНОВІННЯ Це є образ Головосіка. Це піп наказує
про це сєто. Єк глову зняли. Він читає. То лиш треба про всьо знати. Записати. Головосіка – велике сято,
служба йде. Піп наказування каже. Головосіка хто говіє, хто не говіє. Йо. Але добре би говіти. На Николая
там є, то зимні говіємо, а вісні не говіємо. Але говіти
тоже на Николая треба.

АНДРІЯ На Андрея дівчата ворожили. Ходили ввечір,
та як завтра Андрея. Того вечора ідуть дівчата по
воду. Ідуть сі до річки чи там у кого біля хати чуркало
течет, водичка чуркальцям тече. [Чуркало – це що?]
А таке з дерева коритце роб’ї, та й водичка по тому
течет сі. І мала дівчина набирати ротом води, принести до хати. На тарілочку вилити цю водичку і замісити собі такий коржичок. Лижку мукі, лижку солі. І це
мала спечі, цілий день не мала їсти. І на цій водичці
мала замісити собі цей коржик, і половину коржика
цього з’їсти, і тоді лягати спати. Давні печі такі були
з каглами, то так поза кагал мала лягати, без голов’я,
без нічого. Нічого під голову не клала. І половину кор
коржика того собі мала класти під голову. І це її доля мала
се приснити. Її сужений хлопець. А хто собі хотів зна
знати, шо є хлопець чи нема, це мало се ї приснити. О!
А ще коноплю сіяли. Так само єк любе зерно. Брали
коноплю в насінні, ішли туда, се називалося на дро
дроворубі, де дрова рубають. Дівчина мала собі натягати
сорочку. Це та як зараз у платті. У чом-небудь лиш би
сень маї, лиш те плаття. А так давно – сорочка. І вона
це посіяла, там коло того копка, де дрова се колют. І це
стягла і цим морщенім. Морщіне се називаї, цим за
зашкородила, і сорочку далі натягла і в хату. [Холодно
було на Андрія!] То це не має значення. Це не довго.
Там посіяв, стягла, зашкородила і натягла. І утекла до
хати. І тоді лягала спати і мав сужений хлопець се ї
приснити. [Ви так робили?] Робила. Снилося багато
чого, але при послідку приснило, таке се і маю.
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ВОЗДВИЖЕННЯ Велике сєто. Здвиженє запам’яталоса
по все життє наше. Мого брата у Білобережці жінка
пішла на Здвиженє кукурузи жати. Най Бог боронит
вас святий. Косарька ноги відтєла їй. Вона вже тепер умерла, али жіла ще пікнадцєть років. Вхопили в
Франківськ, склали, на бучку ходила. Такий був страх.
Я то Здвиженє запам’яталала по сьогоднишний день.
яке це велике свято. Не тра робити. [Чи кажуть, що
плазуни ховаються у цей день?] Ну так. [Чи можна у
ліс ходити?] Можна. Ну та й що. Вони ж не скачут у
вочі. Не бийте їх та не тівайте – вони не скачут.

Записала М. Курінна 24 липня 2012 р.
у с. Яблуниця Верховинського р-ну
від Рубонк Василини Власівни, 1937 р. н.
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ПОКРОВА Це тоже
оже сято велике – Покрова. То є Біблії ця
Покрова. Вже піп розкзує за свято. Дівчата на Покрову
«Покроговіют, аби голову покрила Покрова фустков. «Покро
венько, Покровенько, укрий мені головоньку…» Ну та
далі вони знают. Я лиш чула трохи з них. Бо я це не воворожила за себе, але чую за Покрову, шо дуже полєзно
говіти на Покрову, аби добра доля була. Таке ворожє. ЧеЧекайте я ще подумаю, яка вородка на Покрову. На ПокроПокрову єк дощ падет, холодно, вітер вієт – маржина дорога.
наЄкшо сонечко гріє – маржинка вся дешева. Тепер я на
гадала. Не кожний раз покриваєт. Є так, шо упав сніг на
Покрову, дуже давно, я пам’ятаю. Шо упав сніг, не згизги
бав. Ну, а тепер рідко. Тепер нема. Морози є, а снігу нема.
Дивлєтси ци згору, циздолу [вітер]. Та ворожє тоже на
то всьо. Аби звідки вітер віяв, то маржинка недешева.
ДМИТРА Дмитро
ро собі є Дмитро. Дмитро собі є по Біблії.
ПИЛИПА Бо в нас це свєто та й Пилипа. Це взимі. У нас
один, але уже вмер: «Сіно, – каже, – сьогони хочу носити». «Та не носи сіно – сьогони Пилипа». А вин каже:
«Ай, Пилип до задниці прилип. – Так ще мудро.́ – А я
таки йду, бо мушу сіно сьогони перенести». Скликав
людей та й пишов гендо в Бучок, нав’єзав того сіна
шос дванадцять климаків. Та й пустивса. В підковах.
То було взимі, бо Пилипа взимі. Єк Пилип ним погнав. Єк тоти з’їзки почерез него пішли, розибрали
догола його. Був у величині якіс, у постолах, онучах.
Голого. Якос скочував там на село, на долину. Не зараз
си пробудив. «Ой, голубчику, Пилип до задниці добрий прилип. [Сміється.] Вже, – каже, – більше не буду
йти робити на це свєто». Та дві неділи лежів у лужку,
так Пилип його усукав. Це було таке. Це не сміх. Трохи
не здох. Нашо було казати це: «Пилип до задниці прилип». Не прилип, бо скочував його голого на долину.

ІЗДВЯ
ІЗДВЯ
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР Сідають [за стіл] загодіше, бо
кажуть так: «Хто раньчє сяде їсть, вечеряти на Вечерю, то той раньчє в поле виході весноу». Та й ціле літо
так. Тако лагодять дванадцять страв. Печуть колачі,
хліб, пампушки, пироги. Це самі сухі страви. Фасоля,
перша пшеничка. Це кутя се називаї. Пшеничку варять, туда цукру кидають, меду, горіхів, хальви. [І халві навіть?] Так. То зараз. А тоді не було хальви. Тоді
лиш меду, горіхів. Це була кутя. [З квасолі що робили?] Тоже варили з олійоу. Зварют, посолі, цибульку
піджарі на олії. Це була суха фасоля. Сливи тоже з
фасолями лагодили. Чорнослив. Груші, яблука сушені. Це узвар такий рихтували. Голубці, гриби. [Голубці
чим начиняли?] Рисом. Тоді крупа з кукурудзів. Рибу
жарили. Уху варили. Але на Святий вечір у нас такий
звичай, шо риба має буті на столі, але рибу на Святий
вечір не їмо. Того, шо єк давно люди так собі воржили, шо кажуть, що єкшо люди їдять рибу на Святий
вечір, то цілий рік їдється так, як риба в воді. О! Так,
шо рибу не їдєть і зараз, хто давні звичаї собі поважає.
Але вона на столі має буті. Має буті на Святий вечір,
бо риба – це є, як кажуть суха страва. І жарена, і се
льодку ріжуть. [А тоді яку рибу брали?] А тоді риби
не було. Була, але в консервах. Заморожена, та як холодець була. Така риба була. А зараз всякої, якої хочете, є. І свіжа, і сельодка, і копчена.
МАЛАНКИ Всікі, всікі колядки колядували тоді. Колядники великі, такі здорові газди ходили тоже, під
музику колядували всякі колядки. І зараз колядують.

www.etnolog.org.ua
ВЕРХОВИНСЬКИЙ РАЙОН

Ну, зараз таких коляд нема, як давно було, того шо,
давно такі великі коляди знали старі люди. Тепер коротеньки. І діти колядують, і жінки колядують, збираються Меланки і ході, колядують. З вертепой, з зірочкою і зараз ході. І Меланки се збираї в усно біле.
На спид убираї так аби не замерзли, ну шо маї, бо не
кожен зараз маї гуцульські сорочки… Але переважно
збираються. Білі такі сорочки, поясом се підперізуї.
У хустки великі завивають і так ході колядують. Мужики окрему, потому жінки, друга партія йде, ідуть
собі колядують. Діточки маленькі такі. Ході, колядують. Цілій свєт. Уже вчули, що їм колядують, відкривають їм двері. Заході, стають біля порога, поколядують. Там їх почастували газди і дали їм грошей.
Йдіть собі далі. Подєковалі, повінчували, пішли. Так
до кожної хати. А там у цих діточок старших був береза. Та й собі збирає гроші, а потом уже походили,
кінчили ці колядки і там уже розраховують. Скільки
їх було: чи дві дівчини, чи три, чи чотири… Скілько
їх вже ходило. Порахували ці гроші, кілько їм люди
дали. [Коли починали колядувати?] Від Святого вечора. А закінчували по Новому році.

Е

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий рік отако від Святого
вечора [дівчата] пометки сі збирали. Отако заміталася хата, збирали у купку собі. І на Новий рік рано виношували на грєдку. Там де садіть при хаті. Висипили
туді пометки, і палили. І мала дівчина сидєть, шо воно
прилетіть на ці пометки, на цей вогонь. На цей дим.
Якщо прилетіла сорока, то маї буті хлопець постарпостарший. Якщо прилетіло потітко, то молодий хлопець.
[Потітко?] А пташечка така маленька. То це молодий
ворохлопець мав прийти на дівчину. А як прилетіла воро
на, то це мав прийти удовець і дуже заміжній. О! І це
так давно люди ворожили. І так дівчата собі робили.

чене, ті, котрі дома сім’я се лишиї, ніхто не їсть, не п’є,
доки свічене не принесут. Принесли свічене, тоди всі
покушали свіченого яйця, свіченої водички попили.
І тоді сідають вже їсти. [Яйця фарбували?] Писанки
писали, так. [У кожній родині?] У кожній. То така кісточка була. [Кісточка?] Так, то се називало кісточка.
Маленька така, пряменька кісточка. Як перце з курки,
лише просто шо кісточка називало. І усякими красками розкрашували, вимальовували, усякі візерунки.
Біле яйце кидали у віск, розтоплювали віск, червону
краску розводили і туда кидали. Вона маї трошечки
обсохнути, має віск цей до неї пристати і тоги вже розмальовують. Розмальовують усьо. [На Великдень у дітей були ігри з яйцями?] Були. Приходили до церкви.
Переважно діти більше до церкви йшли і там билися
яйцями. Хто більше вб’є, той більше принесе до хати.
Варили єйця і так кидали одне в других. І так такі єйця
се називали биті. Хто більше набив, той більше до хаті
приніс. Писанки дарували тоже. Це в понедівнок дада
рували вже від хаті дівчета хлопцям. Понедівнок на
називався, тепер уже називають польовий понедівнок.
Казали: це великодній понедівнок. І хлопці ходили до
дівчет. Було писанки, то хлопці дівчет мучили, куса
кусали. Забирали у дівчет перстянику чи з вух витягали.
Бо вона мала те все викупить. А зараз тепер вже мало.
А давно мала буть писанка в хаті, мали буть писанки,
бо хлопці ходили.

Ф

ТРІЙЦЯ
Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Трійця
Я Тр
ійця ще у нас Свята неділя називаї, так. Зелені
свята, так. Ну, на Трійцю тоже йшли рано до церкви.
Були коло церкви. Від церкви виходили. Поїдєт. Так
само збирали сі, співали, танцювали, відправ’єли свєто.
Файно було колись! [Хату прикрашали?] Прикрашали.
всяТак само як і на Івана, так і на Трійцю.Трави, квітів, вся
кі, які були. Навіть із чужих царинок набирали, бо казаказа
нали, єк давно люди ворожили, кілька квітів дівчина на
ли,
бирає з чужого поля, тілько щастя до неї се привертає.
Плели віночки із квітів, клали собі отак. Півони у нас се
називаї, вона вже відцвела. І клали в півону цей віночок і ворожили: єкшо павук заснував цей віночок, і там
приніс чи волосину з людини, з овечки чи з коровки
шерсть, з чого-небудь… Оце була така визнака, люди
так собі признавали, шо та дівчина має бути багачка.
Має мати худобу. [Це лишена одну ніч залишали?] Так.
Та й перед Іваном тоже так робили. Cпівали різні пісні. Які хто знав. Це зараз узєлися, шо отако – приходи
неділя Божа, Трійця завжди в неділю припадає… І хто
уже свєткує в неділю твердо, то не музика не грає, не
танцюють, і не співають. Но молодьож танцює, співає
собі, збираються, роб’ї забави, то всьо…

ІМ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Дівчат
ат били. Бечку світили. Це назиназивається «бечка свячена». Вербу ломили, святили і тоді
приносили до хати чи в дорозі встрічали дівчат і били
цей вербичкоу. І казали так: «Не я б’ю, а верба б’є,
бо за тиждень Великдень». І як не переході вербичка
щороку в свєті, і до рана Великдень, так аби дівчата
і хлопці не переходили би сі, женили, у пари би сі
Присходили, аби одинокого не було. Бечечкоу били. При
носили до хати, худобу тоже бечекоу вдівали. Навіть
кошиком, аби коровка не переходила на кожний рік,
а мала телятко. То є такі давні звичаї. І зараз таке є.
[На Великдень пісень співали?] Може давно і співали,
а зараз ні. Зараз такє: поїли, люди отдихають, кожний
змучений. А зараз ніхто вже на Паску не йде. На другий день ідуть. Після Паски не годиться вид хати йти
через худобу. Хто не маї худоби ході, а хто маї худобу,
то кажуть не можна йти від хаті, того шо потом худоба од хаті утікає. Так шо не ході, котрі мають худобу,
бджоли, то ті з хаті не йдуть.
ВЕЛИКДЕНЬ До Великодня тоже готувалися як і зараз всьо готують. У Живний четвер, перед Великоднем пекли паски. Робили голубці. Варили холодець,
бо це уже п’ятниця, там уже не можна нічо робить.
П’ятниця Великодна. Потом уже в суботу всьо решта,
рихтували їду. Після обіда кошики лагодили, на ранок
сі рихтували, помиютьсі, покупаютьсі, всьо. Не сплют
люди, котрі мають іти до церкви. І вже чекають собі
ранку. Рано зібралисі, помилисі, помолилисі, кошик у
руки і до церкви. Освітили дару, звідти винесли осві-

ІВАНА-КУПАЛА Вбирали хати, явором мили, ховза
така є. Рослина є на полі. І прибирали в хаті. І жінки
клали собі м’яту попід коси отаку. Така була привичка
у них. По-давному це такий звичай був. То є так. Та
й тоже збиралися, гуляли, на толоках. Отако на полі
вибирали, отакі толоки були. На толоку виходили,
збиралися, танцювали, грали, спивали. Файно було!
Не так було як тепер – лиш сваряться та й всьо. Люди
любили сі. З дєтства. Сходилися, спілкувалися, а зараз
кожний про себе. [Стрибали через вогнище?] Це я не
зазнала. Чула, шо горіла ватра, навколо ватри танцювали. А потому дівчата з хлопцями перестрибували
ватру. Шось воно означало, але я не знаю шо. Це ще
до мене було.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОСІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Старі Кути
З польового щоденника Л. Артюх,
записано 5 липня 1981 р. у с. Старі Кути
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
від Шпака Дмитра Михайловича, 1935 р. н.
МАЛАНКИ [Переказано словами записувача.] Висміювання церкви:
Дяче, дяче,
Вийди на дзвінницю
Подивись на портаницю
Он покійників несуть».
А піп:
Відверни їх, Господи.
Он вареники несуть,
Приверни їх, Господи.

Ф

Е

Персонажі: Циган, Піп, Дяк, Коза. Солдати-жовніри
розганяли в жарт маланкарів. Дід і Баба «порядкують»
у хаті на збитки. Піп з дяком відправляє у хаті, вінчає
«молодого з молодою». Циган з ведмедем – продає
купцям ведмедя. Може бути Коза, вона бекає, бо базар. Чорт один, всім заважає. Шандарь (жандарм) вивиганяє всіх з хати. Господар приймає або платить яблуяблуками, горіхами, печивом. Брали участь лише хлопці
у масках, чоловіки й діди. Дівчатам брати участь у
Маланці не дозволялося. Тепер подекуди й дівчата
маланкують. Раніше теж і щедрували й маланкували.
Щедрування на 1 січня теж давні. Співають величальвеличальних, вітають з Новим роком.

чір, пироги з маком, з повидлом, з сливками. Це пісне
було. Це лиш тісто замішено та й це на воді. Сливка
пісна. Такє усьо пісне. З картошкоу, олійом заєді, та й
так вареники такі як тепер. Але ж казали, шо то пироги. А текє як наліпили тепер пельмені. А то давно пироги більші були, а це такі маленькі. Такі як пельмені.
То кажут: «Ти наробила крепликів чи ні?» Крепликі.
Такі як тепер кажут пельмені. А давно казали крепликі.
Одна казала: «Наробила». Друга: «Не наробила, з тим
треба так багато сидіти». Але одна від другої на тарілочку, щоб на стіл покласти. [Ці креплики вони були
з м’ясом?] Ні, з барабульоу, але барабулю олійом зарядили. З повидлом, а з м’ясом – ні. Це пельмені ці тепер
уже з м’ясом. [На Святий вечір як одягалися?] Просто.
Аби чистенько всьо так було... Сорочка, светр, просто,
чисто... І стіл застеле, під стіл кладе сіна трошки, а так
зверхі покривало. Хто яке мав, тим застелів. А з того
кладе сі їду. Бо то кажут, Ісус Христос народивсі у сіні.
То у кождого було, куди прийти, на столі сіна трошки,
а так зверхі то їду накладают. Господиня кидала за себе
пшеницю. Казали, це на те, шоби урожаї були. Шоби
родилисі, шоб дочекали Святого вечора. А це пшеницю
сіємо, шоб урожай вродивсі, аби нам пшеничка уродиуроди
лася на другий рік. Це було так. Худоба в стайнях. Всьо
нагодували. За стіл не сідали, поки всьо на дворі не на
нагодували. Свиньї, корову здоїти, коневі січку, січку по
посікли. Всьо нагодуют, тоди йдут до хати, сідают їсти та й
ході колядники колядуют. Малі ці з хати в хату. Три дні
святкували. Та й до церкви ходили. Рано повстают, усьо
покутают, погодуют, ідут до церкви. Але знов так. Три
дні святкували. [Було так, що на Святий вечір не їли ніні
чого, доки перша зірка не з’являлася?] Було такє, було.
Дотримувалисі. Але то вже так було давно. А чимраз, то
так інакше було... А то вже старі аби нам розказували
і діди, шо поки зірка не засвітить – не вечеряли. А ми
питалися:
питалися: «Чого то?» То Ісус Христос народився в стайстай
ні – зірка засвітила. То такє уже розказували нам. […]
І ввечір, єк уже зірка на небі, застелюєси скатертинов,
перед скатертинов кладеси сіно. Бо Ісус Христос народивси на сіні та й це має бути. Та й сходицця вся вечеря
та й вся родина. У мене моїх си сходє, нас п’єтнадціть
сідає за стіл, але другий кладемо. Родина від дочки, від
сина, внуки, правнуки. Маю п’єтеро правнуків. [Що
кажуть про ту бабу, яка правнуків має?] Прабаба. [Не
кажуть, що то дуже щаслива, що дочекалася правнуків?] Щаслива. [У нас кажуть, що вона в Рай попадає
зразу?] Я не знаю. Треба заслужити, аби в Рай попасти.
[Що на Святвечір господар робить?] Так ж коло хати
занятіє єму. Підготовитися до свєта, то сніг метати є,
худобу обходит. [Чи чули ви, що в цей день худоба розмовляє?] Говорє, шо перед Василієм увечір, тоді говорє,
шо худоба розмовляє. [Як у вас кутя називаєцця?] Можуть «пшениця». То по-давному «пшениця», а тепер єк
хто хоче.

ТРІЙЦЯ «Май»
й» на Трійцю – «маювати», «замасний». МаМа
ївки вже загубились. Веснянки не лишились.
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ють «запростибіг» коло церкви печене: «пере«переСПАСА Дарують
яблукавентеник»
– пиріг з сиром, цибулею, сливами, яблука́
ми (на заквасці), «зозулі» – пиріг печений на дріжджах
або «рогалик» (скручений пиріг). Квіти: васильок, мак,
(і нині квіти). Сливи, яблука, груші, «кану
«кануфер»
фер»
(перцева
́
м’ята). Слово «помана» не вживається.

с. Я
Яворів
ворів

Записала О. Васянович, М. Курінна 28 липня 2012 р.
у с. Яворів Косівського
осівського р-ну Івано-Франківської
Івано
обл.
від Шкрибляк Євдокії Юріївни, 1931 р. н. та Калинич
Василини Іванівни, 1931 р. н.
Василини

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святий вечір вечерю лагодили, наготуєт всєкє такє: і то, і то. Пшеницю варили,
голубці, студенець, всєкє такє наварювали. [На Святий
вечір студенець варили?] На Святий вечір, так. Вже на
Святий вечір – не їли, а на другий день. Рибу їли. То
була всяка риба. То було такє, шо рибу налов’ят на річці та й насуші, кажут: «То буде на Святий вечір...». То
риба давно була така велика. Називали клені в нас. Ловили рибу, ніхто нічого не казав. А ріки були великі, то
тепер нема такої ріки. То вже риби роки нема. То риба
така велика була. Хто спійме, той усушит. Виберут, почісті, посолі та й на сонечко. Або та як мама хліб пече,
а брат риби налові та й у таз, та й у піч. Після хліба, як
хліб спече. Вона так файно просне та й сушили та на
сухому тримали аби вона не заплісніла. Аби була така
чистенька риба. Та й сушениці, сливки на Святий ве-

КОЛЯДУВАННЯ Колядували. Йдут колядувати, таке
сі як зберут... ми діти малі та йдут п’єтеро, шестеро...
сусідські. Та ідут під хату та й кажут: «Пане господаре, чи вам можна заколядувати?» Питали сі. «Ваш дім
розвеселити...» Ну, а з хати як цей газда каже: «Можна, можна...» Ну, тоди ми колядуємо. Вони виході з
хати, виносі гроші, пампушків, уже нас угощают. Вина
саморобного. Ну, а й ми подєкуємо та й пішли. А то
кажут: «То в нас уже було так багато колядників...»
Відмовляли. А ми з під тої хати пішли до другої. Йде-
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мо до другої та й кажемо: «Ой, які добрі господарі, шо
нас угостили. Гроші нам далі, такі ми раді». Та й один
гроші збирає, або дівчина, або хлопець. Та й відтак ми
приходимо у хату, рахуємо гроші та й ділимось аби
було всім однаково. А то ті шо давали пампушки, то
ми з’їли. [Дорослі колядували?] Колядували, та. Ходили, колядували, але ці вже всі гроші здавали на церкву.
Це вже вибирані були браття, сестриці. Та то здавали
на церкву та вже шось там купували на церкву. Але
це такі вибирані були. Будь-кого не брали. Бідного не
брали, лиш багачі. А бідний не йшов.

ВОДОХРЕЩА Водорщі. [Воду святять де?] На ріці. [І
зараз так?] Так, так. [А було таке, щоб люди купалися?] Ні, у нас цего не було. То бачу по телевізору, що
Ющенко в воду на Водорщі, то десь туда. У нас це ні.
[А що роблять, коли приходять з водою додому?] Нічого, просто кожній покушає. [Не кроплять хату?]
Кроплять хату, в кирницю сиплют, у стайні покроплять худобу. [А для чого ця вода в хаті?] Це зберігає
ця цілий рік у хаті. То вода свєчена шоб у хаті була.
Переважно, єк буря наносицця, єк блискає, гримит
гроза, то це так мама моя робила, і так я роблю, то
треба покропити та й казати, шо «щезай від нас, іди
на потоки,
потоки,́ де людей нема, то іди водичко свєчена на
Йорданичко, віджени це від нас». То так із хати ви
вийти на двір, там іде таке. То на поріг та й так кропити.
[А ще робити, як гроза іде?] Я такого не знаю. То є такі
мольфарі, десь то в Верховинському районі, шо то то
знают. Якийсь був Нечай, шо його вбили. Такий, шо
відвертав погоду, шо то навіть у Чернівцях був фести
фестиваль той, «Червона рута», то його закликали, аби була
погода. [А отаву не використовують проти грози чи
граду?] Ні. То є свічка стрітенська, бо це на Стрітеннє.

Ф

Е

РІЗДВО У нас тільки на стів отаву ставлять. Під стів ні.
То у подільських селах дідуха якогос роблют, кожні
села мають свої обича́ї. У нас тіки отаву, отава – молоденьке сіно. Вно [воно] так файно пахне. [Часник не
кладуть?] Нічо. Свічка має бути засвічена. Так сідають
то вечерять. Перша починаєси кутя. Та й то всьо іде
так поступово. [Першим починав їсти дєдьо?] Немає
значіння. У нас по привичці, шо роб’є вечерю за померші душі, у миску набирают вечері та й там колач,
та й свічку, та йдут до когос, в якус хату та й дают за
простибіг. Та й там його приймают. Дают там дар, приходит, вечеряє, хто ходив. [А куди ту отаву дівають?]
Переважно це стоїть до Водохреща. То в вечерю то все
збирают, а отава та стоїть до Водохреща. А на Водохреща посвітицця вода, тогди знімаєцця скатерти і
трошки водичков свіченов, отаву цю даси худобі по
потрошки. То кілко вже тої худоби, то кожній покуштупокуштувати отаві свєченої, шо була на Святий вечір на столі,
а потом водов посвєчена.

ловік, диви який рівненький...» Коли не всі однакі. «О,
це якісь горбатий, страшний буде...» Але то неправда
було. Раніше було такє, шо в хаті вночі не замітати та
й сміття не викидати на двір. Не можна було. Це я добре знаю. Це як на городі роб’т та в хату придуть та
понасмічують та в кутчик згребут, а на другий день
вже викидают з хати. Може десь туда інше було, а суда
кажуть: «Кожна хатка – гадка».

ІМ

МАЛАНКИ Перед
Васиед Василєм ворожє різне. Перед Васи
лєм, Маланки свєто, то це багато ворожок є, шо ворожє. Хто шо, по-різному. І дівчата, і ґазди – усі, то різні
ворожки є. Ґазди на врожай, ці [чи] буде врожай. То
дєдьо мій, я вже то полишила, я вже то не вмію. Бере
цибулю, розріза на половину та вибира по пластинці,
таке, єк мисочки, та й наклада в них сіль – тут, тут, тут.
Та й пише карточку. Ну, взагалі, вся городнина, яка є,
всьо, шо написане, то все кладе. То єк розтане сіль, то
буде врожай, а єк лишецця сіль сухов, то врожаю на то
не буде. На вечір перед Василієм робе, на рано дивиц
дивицця, на стіл накладе. […] На Новий рік вже Меланка.
Перебиралися. І дорослі, і малі. Але уже то костюми
шили усіякі. Циган, Гуцул був у кожушині. І Жид був,
Циганка, Чорт, Янгол. Вони приходили до хати, але
вони збитки робили. Вони могли шось ухопити та
понести до другої хати та й там... Шо їх мало у хату
пускали, бо вони збитки робили. Каструлю, подушку
чи підодеяльник ухопили і до другого ґазди понесли і
так далі – до того ґазди понесли. Отакє було. [До якого
дня так святкували?] До Відорщі, 19 січні. А від так
на Відорщі йшли воду святити. [Дівчата ворожили?]
Робили ци сі крепликі, кожна дівчина нароб’ї. Та посходітсі десь у котру хату кілко дівчєт. Та й брали кота.
Дівчєта складают на дощечку таку, та й брали кота. Та
той котрий пиріг з’їсть, та перша віддаст. А котрий кіт
голодний прийде, то й три з’їст, і п’ять пирогів, і шість.
А котрий не голодний, то вибирає, вибирає... А відтак взагалі ті пироги ідут кілі ломити. Знаєто шо це?
Кіл – плоти, як тут позакладено. Дівки це рахуют. Уже
пироги з’їли та рахуют: один, два... до дев’ять. Якій її
чоловік буде. А то попаде, шо файний кіл такий. [Це
вночі робили?] Вночі. [Не роздягалися при цьому?]
Ні, вбрані були. Дивляться: «О, який буде файний чо-

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я То на Стрітеннє свєтять свічки. Та й це каже
священик у церкві, шо то добре від грози ту свічку, та
називаєцй покійнику в руки, шо помер. [А громова не називаєц
ця?] «Стрітенська». [А шутка чи бичка кажуть?] «Бичця?]
«Бич
грока». Запалюють і бичку, мама моя палила в печі, єк гро
ка».
за наносицця. [А що роблять, коли град?] Та то і град,
Вимітууже гроза, то то саме. [А не відкидали від печі?] Виміту
вали. То кочерги нема тепер. То було хліб пекли в печах.
То кочерга, та замітавка, шо то садили в піч. А тепер
вже не існує, то хліб купляємо, то ні кочерги, ні замітавки, та й не вимітуємо. [А вимітували як?] На двір
туда. Просто. [Кажуть у вас, що після Водохреща зима
менша стає?] То вже на більший день іде. То нема значення. То зима може і в квітні випасти. Але це рідкісне
явище. [Зима у вас «сніг» називаєцця?] Так. [А кажуть,
що на Стрітеннє зима з літом стрічаєцця?] Так говорє,
шо зима з літом стрічаєцця на Стрітеннє, і шо перемагає. Єк сонце гріє, файна погода, то перемагає літо, а єк
холодно, то перемагає зима, то ще буде довго тєгнутиса.
[А погоду якось узнавали в цей день?] З стріхи капают,
то говорили бджолярі, шо дуже добрий рікна мід. [А як
когут води нап’єцця?] То тоже шось то було, але якось
це не пригадую. То я читала дес, шо єк на Стрітеннє
когут води нап’єси, то на Юрія корова напасеси. Таке
читала я дес. Прикмети такі.
ВЛАСІЯ Святкують за худобу, бо кажуть, шо цей Святий
Власій був від худоби. То абис худобу шось не вкусило, то нічо не роблять: прєсти – не прєдут, шити – не
шиють. Ну то таке, шо сокири не стосуєцця, гострих
предметів.
ЯВДОХИ На Явдохи сіют розсаду, висівают. То капуста
єк посіяна, вона файна. [А на погоду дивляцця на Яв-
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дохи?] У нас ні. У друге село піти, а там свої прикмети,
та й своє усьо.
СОРОК СВЯТИХ Говорє, шо єк в Сорок свєтих мороз,
то буде сорок морозів. А дехто каже, шо, єк на Сорок
свєтих мороз, то не буде морозу. То я не слідкувала, то
не знаю, шо вам казати.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ То у нас говорє, шо жаб виходє з
земні [землі]. А більше такого нема, шоби шось таке.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це велике свєто. То таке велике свєто.
Але шо на Паску ідут до церкви свєтити, а на Благовіщення тілько служба правитси. То, шо ангел поблагословив Діву Марію, шо вона родит Ісуса Христа, того і
Благовіщення. [Кажуть, що на Благовіщення не можна в землі робить?] Кажуть, але то є, шо роб’є. [А це
для чого?] Та говорє, шо вже земня, Бог поблагословив земню, шо вже можна іти в земню та й шось робити. А до Благовіщення ні. Але у нас багато хто роб’є, єк
погода на дворі. А є так, шо зимує так, шо на Благовіщення сніг. То є, шо погода не позволєє. [Чи дивилися
на погоду в Паску, Благовіщення?] Говорили, що, єк на
бичку погода, то така буде на Великдень.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Чи б’юцця у вас бичков?] Б’юцця: «Не
я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень». [Кажуть верба чи бичка?] Єк хто хоче: той «верба», той «бичка».
Кождий по-своєму. [А давніше як казали?] «Бичка».

печуть на Великдень?] То тако кождий собі. Хто кілко мав... кілко мали муки. Як не мали, так не пекли
багато. [Писанки робили?] Це обов’язково. То спеціально були такі жінки, шо це робили та й то у них купували. То мінєлі за єйці. Як ви пишите писанки, а я
принесла вам яєць та й кажу: «Дайте мені писанок...».
Собі виберу, а вона має вже написано – рік до Великодня пише. А я собі виберу та дам їй яєць або заплачу.
[Просто фарбували яйця?] Голубінки називались. Їх
робили червоноу, зеленоу, синоу, але це вже самі. [Де
фарби брали?] Купували магазинами. […] Діти йшли
собі до церкви, давали за простибіг. «На тобі голубиночку, на тобі аби діждати... На тобі писаночку...» Таке
в моді було. [«Аби діждати» чого?] Другого Великдня.
Та таку маленьку пасочку пекли та й ту пасочку, та й
цю голубиночку... Писанку – це вже багачи, о писанка
дорога... то яйце кинув у воду і все, а писанку треба
писати. [Чим писанки писали?] А тото спеціально є
такє. Такий гачок та й так у віск вмочили. Багато ро
роботи. То вже як покутают всьо, на полі нема нічого,
то котра вміла писати ці писанки, то вона вже всьо
приготовит і так цілу зиму аж до Великодня писала.
То вже всьо готове, уже лиш собі продавала, до неї
люди приходили. То мінєла за єйці, то продавала. Бо
це обов’язково писанка має бути. Та й матка хрещена
дітям давала. «А ти своїй фіїні купила писанку?» [Фії
[Фіїна – це хрещена мати?] Так. А батько хрещений так
маі був. То так діточки до церкви приході, їм дают ма
леньку булочку та й цю писанку. А діти вже цим так се
радуют. А хто і голубинку кине. А той каже: «А у мене
краща! Мені нанашка дала!» Нанашка – це хрещена.
А той хлопчик: «А видиш яка в тебе нанашка чемна,
а у мене нема цего».

ІМ

Ф

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР [Що таке
аке «гріти діда»?] То я вам скаскажу, то це є Живний четвер перед Великоднем. У нас
тут звичай, шо «ходє за кукуцами», кажуть. Це було
споконвіку так. Діти ходє. Це дітям уже іде Живний
четвер, то треба шось накуповувати, бо діти мають
іти, шо дітей мають гостити. Але це у нас. А у ВерВерховинському районі, там звичай такий, шо діти під
дверми стоє і кажут, шо «грійте діда, дайте хліба». Та
й тогди йдут у хату. У нас це не говорє, просто так
входє, а господарі знають, шо так має бути. То «Сла«Слава Ісусу Христу» кажуть, більше нічого не кажуть. [То
їм дають гостинця і вони йдуть далі?] Так. [А що ще
тав Живний четвер роблять у вас?] Та більше нічо та
кого. [А паски коли печуть?] Коли кому виходит: хто
на Живний четвер пече, хто у суботу. Ну, у п’єтницю,
ніби п’єтниця велика. Такі ні не печуть, у нас тут нічо
не роб’є в п’єтницю, свєткуют. А дес читала у книжкниж
ках, шо у п’єтницю паски печут. Ади таке. [А в іншу
п’ятницю можна хліб пекти?] Та то в кожду печуть, то
лиш перед Великоднем. А то немає значення.

ВЕЛИКДЕНЬ Люди раніше постували суворо. Були
такі, шо цілий піст нічого не їли, лиш молоко. Молоко
можна, так. Та й рибу їли. Лишень м’ясо [не їли]. Хіба
такі люди взагалі були, шо вона каже: «Я вже говію...»
Вона не їст ні молоко, нічо. Але такі дні виділені. Середа, п’єтниця, понедівок. Отакі дні ніц не їст. Чай та
й такє. Повидло з хлібом. До Великодня готувалися.
Пекли паски. Свої були корита такі та й такі великі
паски були, шо одна паска йшла в піч. Одну паску печуть та її несуть святити. А менших уже печут, уже
це кроят, їдят. Але до Великодня, як спекли, не можна
було паску їсти. Це не вкроїти, нічого, поки не освєтиться. Паску ніхто не їст. [До церкви всі йшли на Великдень?] Так, ішли... Ну, котрі хіба такі вже не годни
були... Але йшли. Хто в чим мав, в тім ішов. Ті кращі
були, а ті бідніші. Були і вечірня, але зранку йдут й
паскі освєті. Та й кождий йде к хаті. [Скільки пасок

ЗЕЛЕНИЙ
ЧЕТВЕР Говорє, шо в Зелений четвер добре
З
Е ЛЕН
ЛЕН
ЛЕ
всиханищити бур’яни, котрі добре розвиваюцця, не всиха
нищити
ють. А більше все, не знаю.
РАХМАНСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Це говорили такі легенди. Рахмани – були такі люди, якісь маленькі, шо їх
дванадцять ділилося одним єйцем на Рахманський
Великдень. І це так си називає. Це не визначаєцця нічим. [Не казали, що треба шкарлупи нести на річку?]
Такого я не знаю. Бо я вам кажу, шо то є різні звичаї.
То в різних селах усєке є, у нас цего нема.

ОНУФРІЯ Зозуля кукує до Онуфрея, від Онуфрея перестає кувати.
ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА Зелені свята та так звикли як
Великдень. Всі до церкви. Це уже храм називают. Це з
таких сіл як Соколівка, Бабинці – у нас храм на Зелену
неділю. А ті люди йдут суда. Та то хто роби храм – запрошує, має знайомих та кажут: «Дивись, прийди до
мене на храм!» А я к у них, то наши йдут до них тоже
на храм. Ну, той такє, лагодят їду всєку. Голубці, студенець, капусту, барабулю, всєке таке. Сала накришут.
Та й так на стіл. Тут посидют, там трошки підут та й
посиді, та й похрамуют. Та й так з села в село ходили
на храм. А тепер як ми вже суда пожинилися, то зразу
було, а тепер вже лишил, шо це вже не робі. Тепер і на
вулиці храм может зробити. А тоді це дуже. Це знайомі, це гості, це... або заміж вийшла на друге село та
вже прийшла до тата та й до мами у гості на храм. Це
вже так уважили як Великдень.

www.etnolog.org.ua
КОСІВСЬКИЙ РАЙОН

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Святкували. Йшли дівчєта віночок плели. То ще були квіти
такі всікі. То такі набрали та ідут на ріку, збираються
багато та й співают. Та збиралися, та кидали ці віночки, шо Івана Купала. [Що співали?] Я вже позабувала.
Та покидают ті віночки, та й кожна к хаті пішла собі.
[Якщо вінок тонув, казали що це погане віщує?] То все
казали кади віддастси, ади як тонув, то казали – поганий чоловік у неї буде. А як наверхі – то буде добрий
чоловік, лагідний. В хаті убирали на Івана. То та як
завтра Івана-Купала, то ми йдемо як тути і убираємо в
хаті. Папороттю та цими білими, як то називається...
невісточка. Біленькі такі. Та це в косичку вбирали та
й так у хаті вбирали. Та й на дворі таке повбираємо.

ВОЗДВИЖЕННЯ
Я Це Здвиження Ісуса Христа. То вам
багато треба говорити, за це розказувати. Це було,
віднознаєте, у цариці, я не пам’єтаю єка, шо хотіла відно
вити той хрест, на якім був розв’ятий Ісус Христос.
Це там, у Ізраїлю це було. Там Ісуса Христа розіп’єли
розна Голгофі. І там були хрести закопані. І там тих роз
бійників, то ви це маєте знати, шо два розбійники і
Ісус Христос. Але як тут визначити, єкий хрест Ісуса
взєХриста. Тогди взєли собі, то хтось придумав, шо взє
ти ту людину помершу. Ісус Христос воскресав, буде
пробувати цими хрестами. І взєли померлу людину,
лиш один учений був, то другого, третого. Померший
воскрес. Та й це таке Здвиження, звидси народ з цего,
шо таке сталося, за цим си слідкує. [Можна в цей день
ходили в ліс, в гори?] Та в гори ходити можна. Так
сокиру аби не брав, не рубав нічого. А так собі, для
Здвиженпрогулки, то так ходит. У нас кажуть, шо на Здвижен
прогулки,
ня всі плазуни заходє в земню та й до Благовіщення.
ня
ЗдвиЗ Благовіщення виходє з земні. [А можна ще на Здви
ження ще побачити цих плазунів?] Дуже рідкісно. То
гадюки, жаби. [Не кажуть, що вони провинилися?] Ну
історію я дес читала. Я не переповім. Я чула, чо Бог дав
так, шо вони мають так ховатися по земні.

Е

ГРОМОВІ ДНІ [А є такі у вас дні, які називаються «громові»?] Є. Це є Гавриїло – свєто таке, післяучера був.
Тепер Іллі є, то Іллі другого серпня. А потому дев’єтого
Палія. То це три дни говорили, шо це громові свєта.
Ну ще Прокопія, двадцять першого липня. У ці дні не
робити, бо в ці свєта може грім бити. [А були такі, що
робили?] Та то знати, єк люди. То кожне собі ґазда над
собов, і кожен собі розказує, шо його тисне робота,
він хоче в ций чєс робити та й хай Боже простити, та
й робит. А є той, шо слідкує.

значають. І я пробувала. Це пробувала все записувати,
який буде той день, такий буде в тому місяці. Але я так
си додивила, шо це все не справдовуєси нічо. Навіть
ці, шо синоптики, то і це си не справ’єє. То в телевізорі є, шо на тиждень показує. Та й тогди тіко так говорять, а то таки не так. Чєсом є, не мож сказать. Вони
навіть самі кажуть, шо то вісімсять процентів. [А що
казали про погоду на Семена Стовпника?] То взагалі
говорили так, шо від Семена зачинався новий рік. Від
Семена січень іде. А відтак поступово місяці. Яка погода на Семена, така буде і в січні. То вже так і лютий,
і березень і до нового року. То так на Поділлю навіть
дуже записували ці дні. Головне літом, бо літом погода
дорога́. Збирают урожай та й таке. Та й вни [вони] це
все записували, аби так було. Але я це пробувала на
собі. Я не знаю, єк їм ішло, я знаю, шо я це опробувала.
Та й є, шо чєсом так, а чєсом не так. Шо я на сто процентів в це не вірила.

ІМ

Ф

УСІКНОВЕННЯ То це Головосіки шо колись Іван Хреститель, коли був цар Ірод, та й запроторили його в
тюрму, та й він був у тюрмі, а там царська донька.
Було ювілей такий в того царя Ірода. А та дочка в
честь татового свята танцювала файно, та й тато скасказав: «Чим тебе нагородити?». А вна [вона] прийшла
до матері, порадилася. А Іван Хреститель сидів у
темниці. А мама сказала, що скажи, аби дав голову
Івана Хрестителя. А цар дуже Івана Хрестителя цего
любив. Він був у тих єк слуга, він дуже був гарний
на вроду. А ця цариця хотила си любити з ним, а він
не приставав. Та й так вона викєрувала, шо його в
темницю його забили. Вона казала, шо, єк він піде на
уступки їй, то його випустять. Він далі не хотів. НаНарешті вона цій донці сказала, шоби попросила у тата
голови Івана Хрестителя. То він навіть на образах, як
він заставив ката та й зняли Івана Хрестителя голову.
показаТа й поставили на такий-то рів, та й винесли показа
ли. Та й то це свєто Головосіки, шо стєли голову Івана
Хрестителя. [Не кажуть, шо в цей день говіти треба?]
То пісний день. Пісні дні – то це є: Маковія, перша
половина посту, цего Успенського, та й Головосіки, та
й Воздвиження – то вони пісні. [А що не можна гого
тувати на Головосіки?] То говорє таке, шо за ти головки, аби ніяки не їсти. Таке, єк головка маку, головка
капусти, головка цибулі, шо головки носит. Аби цего
уникати того дня. [А весілля пісне можна зробити?]
Весілля пісні не робє’, але робити можна. У нас на
Святий вечір – то дванадцять страв, всьо пісне. Нема
нічого там такого. Всьо пісне, на олії. [А танцювати
можна на Головосіки?] Ну, та воно в вересні, ну, переважно стараюцця, шоби ні, шоби уникати весілля.
Таки, хто хоче вісілє робити, то так вираховує аби це
минути.
СЕМЕНА То тоже має свою історію. Це Новий рік, це
давній, старовинний. То казали, шо навіть це жидівский, єврейський Новий рік. Давно, уже давно, то від
того Нового року ішли роки, від Семена Стовпника.
[А погоду якось відзначають у цей день?] Багато від-

ПОКРОВА [А зима коли у вас починаєцця?] То єк коли.
[На Покрову може бути?] Це рідкісне явище, рідкісне
дуже. Це таке, аби на Покрову сніг впав, то він згине, то вже немає до Пилипа. А Пилипа двадцять семого листопада. Це єк він, випадок такий трапицця,
шо впав такий тимчасовий, але такі взагалі то нема,
аби зима. То з листопада. Після Михайла, може бути
перед Михайлом. Єк коли. [Не кажуть, що Покрова
покриває землю?] Це так си говорє, але Покрова не
покриває земню. Нічим ще не покриває. То дівок покриває. Прийшла Покровонька, Свята Покровонька,
прийшла Пречиста, розносе старости. А прийшла
Покровонька, покриває дівок намітками. Дівчата моляться до Богородиці: «Святая Покрівонько, покрий
мою голівоньку, ні стьожкою, ні квіткою, а чесною наміткою». [А за погодою в цей день треба дивитися?]
То переважно кажуть, шо єк на Покрову вітер віє, то
зима переважно вітренна буває.
ДМИТРА [До Дмитра кажуть, що «дівка хитра»?] Кажуть. «А по Дмитру, хоч комин витре». [У вас Дмитра
кажуть?] Дмитрія. [А чого так кажуть, шо «хоч комин
витре»?] Та то такі були, шо придумували.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

СНЯТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Горішнє Залуччя
З польового щоденника Л. Артюх, записано 1 липня
1981 р. у с. Завалля Снятинського р-ну
від Шкурган Олени Гаврилівни, 1914 р. н.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрують, колядують школа, клуб. Є дід Мороз, Снігуронька, зірку носять (на
31 грудня). Кожен клас має вулицю, щоб до десятої
години вечора все село привітати. Бувають у кожному
дворі. Їм дають цукерки, пряники, горішки.

ЯРЕМЧАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Микуличин

Е

Записали О. Васянович, М. Курінна 26 липня 2012 р.
у с. Микуличин Яремчанського р-ну
Івано-Франківської обл.
від Годованця Івана Васильовича, 1932 р. н.,
Годованець Галини Іванівни, 1963 р. н.,
Філяк (дів. Буратчук) Ганни Федорівни, 1939 р. н.,
Волошин (дів. Філяк) Галини Василівни, 1964 р. н.,
Корінюк Марії Іванівни, 1929 р. н. та Патриляк
Анастасії Василівни, 1930 р. н.

такі мав свої́ прибаганки. Ми даєм до пшениці [куті]
мак, бо є різні, то дают ізюм, ще там шось. Ми даєм так:
мак, і халва, і горіхи, більше добавок таких ніяких. Мед.
І цукор і всьо. Це так у нас. Моя мама казала пшениця,
і тут казали – пшениця. То, не дай Боже, було
́ назвати,
вони вже запам’ятали, за мак сказати, шо мак. Зерно. То
не дай Боже. Казали, шо буде воші. Дідо нас пужєв малими: «Діти, не кажіть мак, бо будете мати воші». А ми
вже наіть поняття не мали, шо таке воші. Я ж сама з
шійсят четвертого року. За худобу ще. За корову мукало, за пса – гавкало, кіт – нівкало, кури – піялки, бекало – це є вівці. А ми дітьми так сміємося. Мій син не раз
каже: «Мамо, а ви мак втерли?» Дідо: «Я вас зараз, я вам
дам мак!» Дванадцять страв: пшениця – це є перше, голубці, вареники зо трьох сортів. Пироги по-нашому,
але ми вже кажемо і вареники. Пироги і з сливками, і з
маком, і з картоплею. Тепер ми варимо такі вушка з
грибами. Так як пільмені, але з грибами. Гриби варимо́
такі самі. Грибна юшка, але не макарону ніякого, так.
І ще борщ такий, що бурячок звариться, він оддєльно сі
варит, а потім змішуєтси з грибами. Такий борщ сі ва
варит. Фасолька. Фасоля. Риба, це всьо входит. Хліб ухо
уходит. Пісні такі пампушки. Їх посипаєтси солодка така
вода робиться і туда кидається мак і це поливається.
Дуже діти це люблять. Риба маринована. Узвар ми ва
варимо. Риба це вже тепер. Колись була капуста. Варили
капусту, варили фасолю. Ну як. Фасолю моя мама варивари
ла. Фасоля зваритсі, сливки окремо зварити. Копчені
оці сливки, чорнослив, зварит. І потім це всьо змішуєт.
З водов цею, шо фасоля гет відливали, а ту фасолю суху
давали до сливок. І ще підсолоджували. Такі ще були
страви. Ми, наприклад, не варимо,́ бо діти це не їли.
Вже і мої татка… баба це їла, баба це любила. Ми вже не
варили. Так шо є дванадцять страв. […] У нас навіть є
такі, шо кождий рік купують нову каструлю на пшенипшени
цю. Ми ніколи. Ми переважно маємо одну каструлю,
цю.
шо ми кождий рік у ній варимо.́ Така, що не від м’ясного,
бо то маємо строгий піст. Ми маємо таку каструлю і постійно в ній варимо кожен рік. То є строгий піст. І таку
мама має лопатку дерев’яну, шо вимішує. [Чи починають варити спочатку з куті?] Та переважно, бо найбільше її треба варити. Та й голубці. Але голубці так зробляться, шо вчора зробила, сьогодні вже покладем разом вариться та й всьо. А скоромні страви, так як холодець сі варит, шоб на Різдво вже було,
́ то варимо день
до. М’ясні страви ми на Святвечір не варимо.́ Бо то собі
кипит: пуль-пуль-пуль, а то кипит: пуль-пуль-пуль, і то
собі сі змішує. Це так мої́ робили і ми. Мався варити
холодець на день уперед. Якщо з м’ясом голубці,
то
́
тоже таке саме. А Світий вечір пісні окремо голубці.
́
Суто пісні страви. У нас ще які пісні голубці
варять. Ва́
рять з кукурудзяної муки. Чуть-чуть дається цього
рису. Ще часничок, цибулька, цибульку з олійкою пережарить і ще дається часничок. Це є такі пісні голубці
на
́
Святий вечір. А на такі, як уже на гості на Різдво, то
вариться разом з холодцем ранше, а на Святий вечір
має сі варит така страва, шо… [Чи чекають першої зірки, щоб сідати вечеряти?] Чекають. Чекають. Хіба,
може, є якісь такі, шо мусять скорше повечеряти, шо
десь мають їхати або йти. Наприклад, раньше накривали. Я вам скажу.
А заре ми вже й не робим. То таке вже.
́
Стелили на спід отаву, зверхи там вже давали обрус.
́
Всьо. Свічка. І ще давно. Це в моїх
́ родичів так було і
сюда, як я прийшла. Але це чуєте коли, пійсят сьомий
рік був. То от ще таке є на смереках, називали живиця.

ІМ

Ф

АНДРІЯ Вареники у нас
ас наробили. Аркушик паперу
порізали, написали імена хлопців і під кожний варевареник там різні... Поперемішували і отак віночком. Кота
принесли. Уже вареники охолоджені. Котрий періг
першим з’їст, потім дивилися яке там ім’я. Ця вуйна
Лисиха, ці старі казали, шо кидали чобіт через хату.
В яку сторону він упаде, носок в котрий бік поверповернений – з тої сторони хлопець. І ще на Андрія хлопхлопці висадили віз аж на хату, но хати були низькі, без
присьби... Потім просили ті ґазди воза сняти би дах не
поламати... Де була дівчина.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
Може
ЧІР Мо
же там, у Верховині, бо в
них там ще богачі є. Але в них там більше такі суєвір’я
є. Так вони сі дотримуют теї старовини. А в нас уже
Микуливсьо пішло, у нас нема сього. Пішло сюда вже Микули
чин, Яремче, Ямна, туда далі, то в нас вже всьо сі попо
скасовувало. Шоби такі, шо тримались тої віри. У них
ще, наприклад, свєта, то і них цілий тиждень чи кілько
то колядують. Два тижні. Два тижні колядують. А у нас
лишень є Святий вечір, Надвечір’я і потім Різдво, Збора, а Стефана вже яка би коляда велика, всьо сі закінчує. А у них по дві неділі ходять попід хати і галакають,
і колядують, і колядують. Три дні у нас цей звичай і
всьо. Зрання шо робимо, робимо всьо, шо треба для вечері. Якшо вже повечеряли, то вже всьо. Нічого сі не
робе. Розумієте. А поки не сідали до вечері, то можна
всьо і рубати, і мити, і прати – шо треба, необхідне для
свят. Господиня готує дванадцять страв. Переважно готуємо. Господар займається там шо треба, у стайні повичищувати, повинаводжувати, щоби було чистенько,
дров наготов, худобу нагодуй. Якшо ще на роботі шось
відповідальний, то ще йде на роботу, а там сі з вечеров
чекаємо, поки кінчить роботу і прийде. Тогди вже сідаємо всі вечеряємо, світкуємо. Кажуть, шо розмовляє
худоба, але то ніхто не чув. Це бесіда така давніх людей.
І давно тако. Мій свекор, як я казала йому неньо, то він
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рит. [Чи носять вечерю на Святий вечір?] Носять. Кому
хочеш. Сусідам. Рідні. Як, наприклад, у мене дитина маленька, шо ми не маємо можливості, то [батьки приходять]. У нас хто куда хоче, то туда і йде. Є можливість,
то на Святий вечір ідуть діти, а нє, то ідуть, коли вже є.
Переважно діти ходять до батьків на вечерю. Наприклад, як я до своїх ходила. Я тут, а туда девіть кілометрів до моїх родичів, то ми кожні свята ходили. І на Великдень приїдемо з церкви, тут поснідали і ми зараз
беремо діти, їдемо туда. От вони вже пам’ятають.
КОЛЯДУВАННЯ Ждали довго Святого вечора, бо
основне шо нами рухало, шо заробиш якусь копійку
та й будеш мати шось купити. Збиралися ми по два,
по три хлопці і ходили попід вікна. Ну і ходили вбирались у такі мундіри, пізніше уже ходили по п’ять по
хатах всередині. Попід вікна – доросла коляда, ходили.
Нова радість стала, яка не бувала
Над вертепом звізда ясна світу засіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Там чоловік з пеленами до Бога оповився.
Забув.
в. «Бог предвічний народився...» Такі колядки.
[…] Це був у нас 1968-й рік, 1967-й. В той час, між
іншим, тато хворував, і це були наші гроші такі кревкрев
ні, зароблені. 6 сіня, як повечеряли – то називалося
«попід вікна». У нас у цій місцевості ходили дівчата.
Оскільки нас три дівчин було і четвертий хлопець,
але брат на вісім років молодший від мене, то ми три
ходили – Леся, Галя і Стефа. Так я к в зиму ходили, ні
в що не наряджалися. І під вікном колядували. [Чи
були такі ґазди, що не відчиняли дверей?] В той час
не було. Дітей треба було пригостит чи дати гроші.
Тоді дрібні гроші, за Радянського Союзу. 1 копійка, 2,
5 – це вже були гроші. [В що ви їх збирали? Cкриньок
для
для колядників не було вже?] Ні, ні. У кишеню. ПоПо
ходили вже, стомилися або вже так пізно, люди лягя
лягяють спати... Уже вирішили не ходити. Дома висипали
ці всі копійки на стіл, порахували загальну суму, по
поділили на три. […] На Святий вечір, коли повечеряли вже, починають колядувати. Не раз так є, шо ми
ще не сіли до вечері, а діточки вже колядують під вікном. А от доросла коляда, шо мужчини збираються,
то в нас на Різдво. Сьомого січня йдуть до церкви,
відправляється служба у церкві і тоді всі берези.
У нас називається береза старший від коляди, хто
там бере участь. Всі берези йдуть до священика додому. Всі берези колядують у священика. Священик
всіх гостить там на подвір’ї. І тоді всі берези розходяться по своїх участках. Микуличин дуже великий.
Сходяться там мужчини, хлопці і йдуть від хати до
хати, колядують, і люди платять на церкву гроші.
З тими колядниками береза робить гостину, розколяду кажуть. Залежно, який участок. От на цьому нашому участку, то їх по дев’ятнадцять мужчин. А так
у нас тут ще така традиція, шо на Різдво вони вбираються в такі пе́тики [сердаки] гуцульські. Вже перейшли на верховинську моду. У них, певно, з китицями ззаду, а у нас трошки інакший, вишитий такий,
чорний. Топірець. От у мене син цей тоже ходить в
коляду. Він має такий петик, має вишиту сорочку,
має топірець. Він дуже любить традицію. Шапки
у нас звичайні, норкові. А у Верховині вони мають
там такі, а у нас тут немає. Я не запам’ятала, шоб у
нас тут такі шапки мали. [Де перше колядники ко-
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І це тако брали вуглі, так брав тесть, так мій тато робив.
І це кидали того вуглю в коробочку і на то кидалю цю
[живицю]. А тепер то називається, по теперішному вже
називают «ладан». Це в церкві вже іде з кадилом і це є
такий ладан. То мурашки, купини є великі, то там, там
розгрібають і там є такі кусочки, що мурашки ці стягають докупи. Це берут. Тепер вже нє. А то по деревах
чимхали, бо люди не мали поняття. А це є у мурашнику
такі-во кусочки такого пахучого склепленого. То це навіть у церквах, а заре то вже дістають з Ієрусалиму, десь
привозять. Наприклад, у нас десь-онде є, то такий пахучий, не такий, а такий як аромат, дезодорант чи шо.
Пахне аж. А ранше то було оце сеє. Я вам кажу.
З му́
рашників набирали оті браття, шо у церкві обслуговують, йшли восени, пізно, розривали їх, шукали такі
склепи. То кидають у коробочку вуглі, кладут під стіл,
молітсі Богу усі, вечеря вся складена на столі. Кладут
лишню ложку тамка ще для тих, шо не вечеряють вже з
нами, що відійшли на той світ. Кладут ложку-дві і помолітсі Богу. Тоді сідають вечеряти. Ранче то було
́ так,
в тепер у нас це вже всьо відійшло. То тато, наприклад,
старша сама людина котра то брала ложку отако-во і
три рази кидала у стелю пшеницю. А казали, то я вже
забула. Дідов: «Прошу вас всіх на вечерю». Я забула як
то казали, чи то так. У мене ще у чоловіка тато, я вже
навіть не запам’ятала, бо ми як оженилися, то він через
рік помер, він був слабий. А так то він кидав, бо ше ми
як білили, то плями, то мені свекруха казала, шо то від
пшениці. А вже як він помер, то ніхто то вже не робив.
Три рази він так кидав і: «Сходітьсі, котрі не при нас на
вечерю». Це вроді для них таке це. То вже відійшло це.
Ніхто, ніхто це. Хіба в Верховині ще може хто це кидає.
І то не думаю. Хіба хто з старших людей, бо з молодих,
то пороблять отакий-о ремонт і накидай на стелю, то
Клашо по тому з того буде. Та я вже не хочу у себе так. Кладуть часник і мід. Під стіл дідо клав. Йо. І не рушєти
було, поки свята не пройдут. Сокиру клали. Ще шото
клали. Я забула, шо ще. Упріж ще, хто мав коні, у нас не
було коней, то вони несли упріж і клали то всьо під стіл.
було,
ло,
[Пшеницю] на стіл то брав тато. Але ранше то бу
́ не
в нас так. У нас було,
́ то ще казав тесть, мені розказував,
що то його тесть, в обем вони не тут жили, вони побу
побудували цю хату, моя свекруха була відти родом. Вони
вже побудували халу. Він [тесть] казав, шо він вже це не
робив, але тесть так робив. Але він сі як подивив, шо сі
війшло, шо не було шо вечеріти, … Брали макітру і обоб
носили вони. В кожен вугол стукав і розбив. З надвірку
так. То були такі, макітра називається. У тій макітрі го
готовили. От уже та кутя, лишень їсти. І він перше йшов
годувати всіх злих духів. Такі традиції були. І до стайні
туди, до худоби, всюда йшов. Як йшов, він сі зашепотав,
упав і все розбив. Та й вже вечеря пішла. І це вічно мені
тесть оповідав, а ми це вже не робили. От кидати, кидав
тако-о в стелю. До кожного вугла у хаті, на всі штири
роги і відсилав всякі такі приповідки. У Верховині ще
має таке бути. […] Перший раз ставиться кутя, а потому вже всьо решту. Потім всі сідають за стіл. Помоліться так, як я вам говорю. Вклікають на коліна, горить
свічка на столі у підсвічнику. І всі сідають. Перший раз
бере батько, а потім уже всі. Старші всі, всі, всі. [Чи
прибирають зі столу після вечері?] Ні. Бо можуть, я ж
вам кажу, приходять ті, шо відійшли. Такі традиції. От,
наприклад, ложку лишню кладем і ми. До куті так кладем чи на столі. Ложку чисту лишню лишаєм. То дуже
колись у ті прикмети вірили, а тепер же в це мало сі ві-
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лядують?] Під вікном. Як хто, то плате надворі, а хто
має можливість, то запрошує до хати, гостить, вони
собі посиділи, погостили, ще заколядуют у хаті. От
наприклад, є діти маленькі, хлопчики, дівчатка, то
колядують для хлопчика, для дівчинки, колядують
для парубка, колядують для дівчини дорослої. Вони
спеціальні мають коляди. Є для вдовиці. [Коли у вас
розколяда?] Аж на Йордана. Дев’ятнадцятого [січня]
Йордан, там Івана Хреститетя двадцятого, то вже і
всі свята. У них там [на Верховинщині] вже закінчується коляда. У нас на Йордан, є ще діточки́ на другий Святий вечір, вісімнадцятого січня, тоже бігають
попід вікна, але колядують Йорданової. Не так як на
це [на Різдво], а вони [верховинці] ще колядують
цієї, а у нас Йорданової.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ Дівчата на Різдво окремо ходили. Збирались, ходили, називали їх «ангели». Мали
такі крила ззаді і по троє їх ходило. Хлопці називалися «Іроди». Бо там серед них Ірод був. І такі ролі:
Цар східного краю, Цар західного краю, Ірод і Улан.
Я знаю, шо так називалися ті ролі хлопчачі. Улан з шаблею, така шабля... Хтось там з дзвіночком, шо повідомляв народження Христа. Царі повідомляли. І Улан
розбивав ту звістку, мирив всіх. Ну, то ціле дійство
було. Збирались, такі паси мали. О. Тут зверхі сорочка
така зверх штанів біла. А під низом, бо то зима, грубо
вбирались, светр, ще шось... Шоб не змерзнути. А так
не було, шоби десь шось діставали. Самі собі шили.
Самі цей одяг шили.

то вийдеш заміж. На Святий вечір. Ще кота брати, наварити вареників таких маленьких. І кіт… пустє кота,
цілий день не дають йому їсти, а він, наприклад, піде.
І він це дійсно ходе, бо я це сама бачила. Ходе, нюхає,
понюхає, візьме, кине. А є прийде і зразу взєв. А підписуют, де чий вареник. А надкусить, значить, сі зведетсі. Було ще таке, шо кіт пішов і наробив на вареник.
То це ще позор такий буде мати такий страшний. [Що
буде, коли кіт з’їсть вареник?] Віддастсі скоро, наприклад, у м’ясниці. Після Різдвяних свят буде м’ясниці,
то вже віддастсі. Мені баба так ворожила із сестриним
чоловіком. Я прийшла на Мелані, і вони беруть зараз
такі три мисочки. Під одну поклали обручку, під другу
поклали хліб і ляльку. І мене завели. Вибирай. Мені
попала обручка і я того року вийшла заміж. Хліб – це
добре. А лялька – це зведениці. […] [На Меланії] ходять, перебираються. Маланка [називається]. Василь і
Маланка. Ґазда і ґаздиня кажуть. Так. Як такі дорослі.
У нас колись ходили такі ґазди, то так перебиралися
чоловік і жінка. Є що так гарно перебираються, а є що
так лиш як-небудь. Але це так більш діти. Діти не до
дотримуються тих традицій. Але у нас, я ще ходила, мій
брат ходив, сестра ходила, її чоловік ходив, вони так
збиралися, шо то бу́ла Меланка на ціле село. Поті́м цей
Василь робить у себе розмеланії. Гостину велику. То
ми так гарно вдягалися, не робили поганих збитків.
То всюди їх так гарно приймали, до кожної хати. Вони
гарно одівалися. Там є Жид, Жидівка, Циган, Циган
Циганназива
ка, Ведмідь, Лікар, Коза, Смерть. То на сході називають вертепом, а у нас Меланка. От на сході ще вертеп
ходить на Святий вечір, шо зірку отаку-о носять, а у
нас цього нема. Цього року у церкві уже був вертеп.
Перший раз у нас зробили вертеп. Я була у церкві. Це
перший рік. У нас ще ходять хлопці, у нас називають
«Ирода»,
«Иро
да»,
то є три Царі і Вулан – хлопчик Вулан. То це
́
в нас ходє. І не раз з ними ходе Жид. Здавна було. Дав
Давно, давно. Починаючи на Святий вечір, уже ходять,
колись то ще починали к Різдву, ще за мо́ї памяті. Ходили на Різдво, але з цими дітьми, шо ходили хлопці
перебрані такі, паси, всьо. То брали з собов, так як захисник був Жид. Такий горбатий, такий масний. Дівчатка переважно такі хустки [вдягають]. Тепері́шні.
Є такі сорочки і віночки на голову. Вони тоже мають
свої ролі. Переважно три дівчинки йде. [Що дають діткам за колядку?] Гроші. Хто може п’ять, хто десять,
двадцять. Є, шо можуть і по сто гривень давати, хто
заможний. Якшо знакомі діти, то можна пригостити.
Але діти не хотят їсти. [Цукерки] дают. Хто має – дає.
[Скільки платять дорослій коляді?] Як хто. Як ми, то
платили двісті гривень. На церкву. На розколяду лишають. Тепер іще шо. Ще дають, якшо на участку є така
хвора людина, чи хтось немічний, чи діти-сироти. Ще
частину дають їм. На розколяду лишають, а решту дають їм. Наприклад, наші колядники цього року дуже
багато заколядували, бо цего року дуже гарно платили, то він, цей береза, тисячу дав на лікування одному
чоловікові і теперка куда вони ще дали тисячу. Церкву
у нас там будують, то дали вони дві тисячі, шість тисяч чи там кілько дали на церкву, а решту лишили собі
на розколяду. Уже зробив гостину. Шось тринадцять
тисяч заколядували. [На Меланії дають] гроші, але це
не на церкву. Це вже для себе. Це їм забава уже. [Чи
частують їх?] Дають, хто хоче. Наприклад, пішла би
моя донька, ну де би я не дала. Гостимо. На Василія
ранком діточки прибігають, поздоровляють, вітають з
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МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Меланю
Меланю ввеввечері дідо клав. Колись були такі маґлюниці [пральні
дошки], шо пралося, така дерев’яна. Я знаю, шо дідо
брав з печі грань. Накладе ватру чисто букову. Пише
і кладе тако якось цибулини, писав жито, пшениця,
буряк, кукуруза, всьо-всьо-всьо. Накладав вуглики,
підписував карточку тут, ну, наприклад, це кладу я
картопля, а тут кладу я буряк, всьо-всьо-всьо. Так
на всі овочі. І клав вуглини. Насамкінець – на рік.
Перший вуглик поклав – це підписано картопля, той
вуглик – пшениця, а там далі всі овочі. Як сад, то са
садовина. Вкінці – рік, який рік. На другий день він тити
хенько все це відніс тамка в коридор чи там в комору.
І це рано вже йде. О, дивиться і каже дід, шоб ти знав,
пшениці не буде. Повністю попіл розпалосі, значить,
не буде. А як щось припало, а на споді є вуглик, о, зна
значить, буде врожай. Якшо розпалосі геть чисто, зна
значить, не буде нічого. А рік, який буде рік? Чи будуть
зливи, чи буде погода? Якшо десь тамка є вуглик, то
буде середній рік. Я ще знаю, шо дідо клав цибулю
на місяці. Велику цибулю розлуп’ював на дольки і в
ті-о клав соли. І він визначав які місяці: котрі будут
мокрі, зливи будут там, дощі. Він визначав погоду
по цьому. Якшо в цибулі бу́ло багато води, значить,
буде мокрий, а потім, якшо трошки лиш, то середно
буде там. Але він клав там січень, лютий, березень, усі
дванадцять місяців. Протів кождого йшла мисочка з
сіллю і там показувало: якшо розпливлася, всьо, буде
мокро, а так лиш чуть-чуть… Але це тоже він на якесь
свєто клав. Це тоже на Меланії. Я дитина була маленька, але так пам’ятаю. А ще були у нас такі дівчата, це
ранше було, такі примхи. Дівчата на Мелані брали та
й зараз є, бо не раз показувалося. Кидає чобіт через
хату – куда буде обернено звідти жених буде. Я кидала. Застрягло на тому. Дрова несли. Як несеш до пари,
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Новим роком і пшеничкою посипають. Бажано, шоби
перший хлопець увійшов. Добре. Щасливий рік буде.
Давно посипали по хаті, а відтак уже призвичаїлися
[на столі], то кажуть, шо таке гріх толочити пшеничку,
бо одні прийдут, другі, треті. Ми потому ту пшеничку збираємо і – курочкам. Я знаю, що тато, моя мама
то кидала в город цю пшеничку. Так на траву кинути,
а ми кидаємо курам.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР То була одна коляда – три
дні. А потім друга на Іордан. Другий Святий вечір.
На річці, на Іордані, там золотий хрест вишивали,
Злетілися ангелоньки, взяли Христа на крилоньки,
Почали йому читати, яке йому ім’я дати.

ВЕЛИКДЕНЬ [Коли у вас паски печуть?] У четвер. Де у
п’ятницю [пекти]. Це великий день. У п’ятницю Ісуса Христа розпинали. У п’ятницю ідемо до церкви,
молимося Богу та й всьо. Писанки кожен день пишут
перед свєтом. У нас купуют писанки. Ми лиш купуємо. У нас ніхто не робит. У Микуличині писанки ніхто не робит. У Космачі це роблять. [Що беруть освячувати до церкви на Великдень?] Усьо. Ковбасу, яйці,
сир, масло, сало, шинку і паску, і сіль берут. Писанки,
крашані яйці берут. Такі є кошики, ручка та й всьо
навколо там убрано. Так колись, так і тепер. Тепер
ще краще вбирают, чим колись. Тепер уже убирают
так кошики, шо лиш стати і дивитисі. То так файно.
То давно так не вміли люди. Квітами усякими довкола кошика. До нас приїзжєли, то ніби до мо́ї доньки
просиякісь знайомі, то приїхали на Великдень. Так проси
ли, аби вони би приїхали на Великдень. Приїзжєли
сюда на курорт. Та й приїхав чоловік з жінков на ВеВе
ликдень та й поїхав з нами до церкви. Він не міг сі
надивити. Йой, Боже милий. Мій зять його водив так
навколо церкви, люди стоят і кошики так. Так цей
чоловік не міг надивити. Каже: «Я не є у вас, а я є у
царстві». Він ніколи це не видів. Я не знаю відки він,
але українець. Не є руский. Але файно. Йому сі так
сподобало, шо кожний Великдень буде приїжджати.
То є, шо хто далеко живе, шо прийде пізно свєтєт, то
він прийде додому коли, то у нас у суботу свєтить,
а в неділю йде до церкви. На Великдень іде до церкви
пебез кошика, але поїсть уже свяченого. У суботу пе
ред вечірнов [освячують паски], десь у п’ятій годині
або шо. А у неділю вранці о шостій годині, о п’ятій.
Так шо вже йдут. Дома всьо кроят на тарілки сідают
Так
да помоляться Богу, засвітєт свічку, помоляться Богу
да
і тоді їдят. Накроять свячених яєць на тарілку коко
жен бере собі, скільки хоче. Там не берут одно яйце
світити, там яєць берут багато. Як у нас приходиш
з свяченим, з церкви, то то в хаті хто є, кажеш їм:
«Христос воскрес!», три рази: «Христос воскрес!»,
«Христос воскрес!». А той, шо в хаті є, відповідає:
«Воістину воскрес!». Так як священик у церкві каже.
[Чи дають худобі свячене?] Нє-а. Со́ли дают не на Великдень свєченої, а тієї, шо на Миколи свєтят. То і
на Великдень дают со́ли свєченої. Я не маю соли свєченої на Великдень. На Вісного Миколи свєтят со́ли.
[Як розбивають яйця на Великдень?] Одно об друге.
[Чи можна об стіл бити?] Нє-а. при вході з церкви
в хату, то кажуть: «Христос воскрес!» [Скільки часу
так кажуть?] До Знесіннє. Вознесениє.
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На Йордан, якшо зима сильна, то проруб роблять на
ріці, а як ні, то є такі столітрові бочки, наношують
туда браття води, і там же священик освячує і потім
́
люди собі набирають. Закривається. Є два краніки і
потім люди собі пускають. Покропити у хатах. Потом
лиємо у кирничку. У кирницю, подвір’я, сад головне.
Худобу там. А решту собі покушати. Вперед приносимо, всі у хаті покушали свячену воду, а тоді вже…
Та й собі кладемо, бо вона й не портиться. [У хаті]
кропити кругом. [Хрестики] не пишемо, лиш поновлюємо. Так давно колись писали. Мо́ї родичі писали.
А тепер ми вже купляємо такі хрестики. Ніхто тепер
вже не пише ці хрестики. [Чим писали такі хрестики?]
Крейда. А зараз уже це відійшло. Де будем писати, по
чім? Та й не ми, ні другі, ні треті. То вже поновлюєтьпоновлюється. Є на хаті хрестики і все поновит. І на стайні так
само. Ми у кирницю лиємо. Скілько тої води треба,
там капельку – дві, каже священик. Є такі, шо берут
цілі такі бутлі. Каже: Люди, на шо вам стільки води.
Ну це капельку-дві крапніть у таку воду і вже маєте
розбавлену воду, але так… Людина шось слабонька,
помре – треба мати воду в хаті свячену, священик
випроводжує. Як прийде мертвого проводити, треба
мати воду свячену. От є не раз людині шось зле, чи там
дитина маленька – хтось не так подивився. Є у кожнокожного погляди різні. Хтось може на дитину не так подивиподивитися – дитині погано: дитина поблідла, недобре шось
то. І от помить свяченою водичкою. Я то хочу сказа
сказати, шо дуже багато є тих вчених різних, шо слухають.
Тепер повірили. Всі йдуть воду святити. Ми дивилисі
Водосвяттю, в Києві бу́ло, то як ішли, брали з річки,
бо на ріці тамка. Бо кажуть, шо на свята оці то вже вся
вода хрещена, свячена вобщем. Так у нас кажуть, шо
вже всюду водичка свячена. Як, наприклад, освячує
на ріці священик – вона пішла, і пішла, і пішла. Лиш
тепер не та вода, шо була колись. Як пускають туалети,
усьо. Каналізації. Самі оскверняють люди воду оцю.

шутками. І казали: «Не я б’ю, шутка б’є. Від нині за
тиждень Великдень!» [Як називали цю гілочку вербову?] «Шутка». На Україні верба, а тут шутка казали.

БЛАГОВІЩЕННЯ [До якого свята не прийнято у землі
робити?] До Благовіщеня, бо не родит. Нічого не буде
робити. У нас уже в це не віруют. Тепер уже не віруют
ці молоді люди. Вони садє́, коли хотє́. Не питаютси це.
Яке свято це, то така ціле літо [погода] буде. [Чи можна брати те яйце, яке курка знесла на Благовіщеня?]
Не йдут у цей день збирати.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ У Вербну неділю ходили, стукали.
Ходили у церкву, шоб посвятив священник. Із церкви
приходили і вже тут дома, кого хто застали дома, били

ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА Основний атрибут, це замаювали всі приміщення господарські зіллям. Як звикли,
до церкви ходили на Зелені свята, три дні.
ПЕТРА І ПАВЛА Тільки як починали роботу, чи орати, чи сапати, садити – перехрестились і виговорили
«Отче наш...», «Богородицю». Оце було. Подякували
Богу, як закінчували роботу. Йшли до сусідів, там
вгоститиси, поздоровляти цих іменинників. Трапеза,
як звикли там проводилась. Вперед йшли до церкви,
а після того йшли. І на Івана, і на Петра, і на Павла.
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c. Березань
Записала Т. Зубрицька в липні 1998 р.
у с. Березань Баришівського р-ну Київської обл.
від Зайко Ганни Іванівни, 1921 р. н.

Пане господарю, чи єсть ти дома?
Вставай з постелі, одчиняй двері.
Застілай стали, кладі піроги.
Прибуде к тибі три гості любі.
Первий гость – ясен місяць,
А другий гость – ясне сонейко,
А третій гость – дрібен дощичок.
Як я пройду, третій у маю,
Зрадується жито й пшениця,
І всяка пашниця.

Е

АНДРІЯ Проти Андрея ж не пряли. Да на вечорниці
йдуть. І на Миколи, на Ганни. Обув через хату перекидали, колки щитали. Хтось прислідить да чобот забере. Колки у лісі. Ліса заплетена, дак колки щитали.
Як кривий – за кривого пойде. Корявий – за рябого
пойдеш. Воно так і було.

ки, – щоб урожай був. Зерно, що засівають, курям від
дають. Ходили колядувати. Дорослі увечорі співают:

Діти інших співали.
співали. Діти под вокном щебечут:
У сєй дом народився Бог,
Як Сус Христос народився,
Тії святка звесєлівся.
Взялі його під небеса,
Далі йому житню пужку.
Куди пужка махне,
Там жито росте.
***
Кольо кринички
Плавають чирички.
А ти, дядиначко, печі палянички.
Сама вкуси да й нам даси.
***
А ну-те дарите, нас не барите,
Короткі свитки – померзли литки.
Батько сварився, щоб не барився,
А мати казала, щоб дали кусок сала.

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
тю з маком не варили. Сама
каша. В горщику ставили на покуть. І узвар був. Кутя
ж не повинна вдовою буть.

ІМ

ВОДОХРЕЩА Тільки
льки як оце пройде Водохреще, ГолодГолодутя, дак дивляться в сіни, яка корова прийде по
на кутя,
масті. Там шерстина повинна буть. Або ж біла, або
ж рижа. От хазяйка, де живу, дак сиву найшла. Така
масть буде по двору йти.

осиТРІЙЦЯ Це наа Тройцю становили дуба. Становили осику чи дубка і ото там гуляли, праздновали. Клечання
маком-відстановили осикове над стріхою. Посипали маком-від
юком в сараї.
РІЗДВО ІОАННА
АП
ПРЕДТЕЧІ
РЕДТЕЧІ
РЕ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
І АНА К
КУПАЛА)
УПАЛА) Ми він
вінки влели ввечері. Нам матері плели, ми малими були.
Вінки на Івана Купала плели, на канаву носили. Куди
попливе, туди заміж піде. [Чи ставили на вінки свіч
свічки?] Хто там їх ставив? Вінки на капусту клали, шоб
капуста здорова була.

с. Лук’янівка
Записала З. Гудченко 1994 р.
у с. Лук’янівка Баришівського р-ну Київської обл.
від Артющенко Євдокії Мосіївни, 1921 р. н.,
та Урупи Ольги Мосіївни, 1931 р. н.,
родом із с. Паришів колишнього
Чорнобильського р-ну Київської обл.
АНДРІЯ На Андрея пекли коржа, прив’язували до сволока, а один [хлопець] стояв з квачем.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво кутю ставили на солому
на покуті. А як вечеряють, то возьмуть соломки трохи на стул [стіл], постукають кулаками, а на завтра
до схід сонця обв’язують дерева – яблуньки, груш-

А тепер діти співають:
Коляда, коляда, дай, бабо, пирога.
В пирогу дві дирочки, дайте ще й горілочки.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий год ворожать, кладуть крайчик хліба з сулькою під подушку: «Ложусь
я спати між горами. Ложу хліб і суль под головами.
Дай мені, Боже, того в сні повидати, з ким я буду віку
доживати».
ВОДОХРЕЩА На Крещення ходили на Йордань, вирубували хреста, поливали квасом. Ту воду, що набігала,
святив поп, люди набирали і несли додому.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих сорока положить сорок палок на кубло. Весна починається. Перші летять
гусі, бусли.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ В пост перед Паскою співали веснянки,
прали куделі.
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А вже весна, а вже красна,
́
Із стріх вода капле.
Молодому козаченьку мандрівочка пахне.
Помандрував козаченько у чистеє поле.
За ним, за ним красна дівка:
– Вернися, соколе.
– Я й не вернусь, забарюсь,
Гордуєш ти мною.
Твоє гордування все перед тобою.
А твоя руса-коса в мене під ногою.

Записала Л. Артюх 1994 р.
у с. Ярешки Баришівського р-ну Київської обл.
від Кулеби Ольги Василівни, 1923 р. н.,
родом із с. Чистогалівка
колишнього Чорнобильського р-ну Київської обл.
АНДРІЯ Колісь ми дівкамі білі, дак балабушкі піклі і собаку воділі, да собака хватала. Сіяли сім’я проти Андрія, дак мні мой хазяін приснілся, я іго ні знала, я ще
в школу ходіла, а он парабковал. Дак тоді служить пашол. [Що казали, коли сіяли?] «Андрій, Андрій, я тобі
сем’я сею, пеленою волочу, бо я замуж хочу».
МАЛАНКИ За тин хапалися. Ухватіш, скоко принесеш,
а тоді кажеш: удовец, молодец, удовец, молодец. Регочут. Протів Нового года. Було таке, що ходілі долю
шукать, як обізветься. Но я боялася, я ще молода була.
Треба було в час ночі вийти на перехресну дорогу й
гукнуті: «Доля, го! Доля, го!». Тоді вже там звук будіт.
Таке рабілі другії, але я ні робіла.
РІЗДВЯНИЙ
ИЙ СВЯТВЕЧІР, Й
ЙОРДАНСЬКИЙ
ОРДА
ОР
СВЯТВЕЧІР
ДА
Кутю варілі і тепер варім. Галодна, Багата, Халодна.
На третю Мороза гукали: «Морозе, Морозе, іді до нас
кутю їсті, а будемо пугамі сікті». Ячменю товклі. [Що
замадодавали?] Як на Багату, дак гроші кідалі, і вже зама
чуєш. А на Голодну яблукі сваріш, компот да сахару
нальєш туди і єсі. [Чи ставили кутю на покуть?] Обя
стозатєльно. На стол сіна положеш в угольничку, на сто
лі кутя стоїт. На Багату кутю, щоб повставалі дєвкі,
а тоді вже кутю їсті. [Чи було таке, що господиня несе
кваккутю, а діти квокчуть?] Ні, мовчат, щоб курі ні квак
талі, а як хто хоче, щоб курі квокталі, говорілі. РозРоз
стілалі куль, до Нового году лежить на столі, а таді
об’язивалі сад, шоб роділ добре. А те сіно дают корові,
об’язивалі
щоб молочко давала.
щоб
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БЛАГОВІЩЕННЯ «Водили стрілу» на Благовіщєння.
Ідуть жєнщини, дівки всі, беруться пуд руки і ідуть
таким ключем. Спєвають:
Лєтіла стрела да й удовж села,
Да вбіла стрела вдовіного сина.
Да ніхто к тілу нє пріступіца.
Да в нєділю рано.
Только пріступілоса дві панночкі –
Дві челядочкі.
Да в нєділю рано.
Взялі тіло на рученькі
Да й понєслі до церковкі.
Да в нєділю рано.
Самі замки одомкнулісь,
Самі двєрі одкрілісь.
Да в нєділю рано.
Сама служба заслужила,
Самі звони зазвонілі.
Да в нєділю рано.
І самє тєло схоронілосє.
Да в нєділю рано.
но голосом співають. Отак бєруть за руки да й
Гарно
ідуть через усю вуліцу. Серед сєла прийдуть і поспівапоспівають, а тоді розходяця.

с. Ярешки

ІМ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ У Вербнуу неділю святили вербу і
воду. В поле її вперше брали і корову виганяли [на
пасовисько].
ЮРІЯ На Юрія
ія добре сіяти огірки.

ТРІЙЦЯ На Тройцю
ройцю стелили на підлогу панюшки – папахучу траву, коло порога з двох боків ставили берези.
В понеділок русалок проводжали:
Проведемо русалок до ямки,
А самі вернемось до мамки,
Ми своїх русалок провели
І осинкою заломілі,
Щоб вони до нас більше не ходили,
Наших парубочков не любили.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Йвана Купала треба було запасатись лікарськими рослинами. «На Йвана на Купала дівка долі шукала», – так
казали.
ПЕТРА І ПАВЛА На Петра орелі вішали да колихалися [на вербах, на груші]. На Петра ліплять вареники,
щоб телята гарні були. Пастухам на всі свята давали
займанку [гостинець]. Робили обжинки, лишали «бороду». Беруть трохи жита необжатого, туди хліба, солі
і зв’язують житніми стеблами.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Чудо перед Другою Пречистою
[19 вересня] двічі мельниця горіла. А тут хата згоріла.
Не можна нічого робити [на свята]. Узяв чоловік колодку тесать і врубав ногу.

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА У нас казалі «Крещеніє». Воду крестілі.
Вода святітся на Крещеніє і до Нового году. Тою водою
хату посвятіли. Корову пойдеш посвятіш. Дома пісалі
[хрестики], а тепер – ні. Носілі под рукою [хлібину].
МАСЛЯНА Тут же, бач, тута їдят м’яса. А на Масліну коліся масло да сир, а вже сала і м’яса уже не їсть. Було
таке, що куплялі калісь горшкі, гончарі возілі, дак купляєш нового горшка, а в тих скоромне варіш. Первий
тиждень скоромне варілі.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ [Що варили на перший тиждень Великого посту?] З олієй варілі. Рибу даже нельзя їсти, бо
она з кров’ю. Стара монашка нам калісь казала, що от
рибу чістіш, так она живуща. Треба розстущі только
їсті. Їли садавіну, городіну, олію, она – з зерна. А рибу
їсті, то їсті що м’ясо. Масло, сир – свіням вилівалі, так
до Паски.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святілі. Калісь як біло, корова,
так уже гулькою проганялі на первий день на Паску.
[Що давали корові їсти?] Хрещика давалі обязатєльно.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Ми колісь дівкамі ходілі на Страсті,
далеко, сімь кілометров було йті пішки, ноч не спиш
в церкві, ноч правітся, і з тим свяченим і свічкамі додому. [Що потім робили зі свічкою?] Згаріть і всьо.
Паску пеклі у четвер, в п’ятніцу уже – ні. Крашанки
красили у суботу.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕЛИКДЕНЬ Святили у церкві все: і м’ясо, і яйца, і хрін,
і хліб, і паску, і колбаси. Що у кого є. І соль святілі обя
затєльно. [Із чого починали розговлятися?] Хліб, паска, яйца крашені. Оставлялі для коровки [шматочок
хліба] і оставлялі свяченого пшена радоніцу. Йшлі на
кладбище. Собаці можна. Господь сотворіл всьо живоє. Отдавалі свіням і квочкам. Первий день не ходят
в гості, а на другій день ходят брати, сестри, кумов’я
збіраются.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Обязатєльно. Кажут, русалкі уже ходят. Ті, що вмерлі на Русалочному тижні.
У п’ятніцу вечеря, а вранці вже в суботу снідання.
Свіже варіш у суботу. Не прибираєм, что не єсть на
столі, всьо стоїт. Кажуть, «діди» прийдут їсті.
CУХИЙ ЧЕТВЕР Картоплі не полять. Одна полола, так
посохла она. [Чи можна сушити одяг?] Можна.

ПЕТРА І ПАВЛА [Чи виносили пастухам мандрику на
Петра?] Виносілі, як худобу виганяли. У нас тепер на
Паску пастухам виносят – яйца виносят, паску. А на
Петра не віносят.
ІЛЛІ [Чи на Іллю
Іллю ходили до церкви в Чорнобиль?] Ходілі і обідалі, хто хоче, і ніщим давалі.
МАКОВІЯ
Мак святілі, квіткі святілі.
ОВІЯ Мак
СПАСА
ПАСА А на Спаса
Спаса дак яблока святілі. У кого діти не
мерлі, так їдять. А у мене умерлі, дак сорок год не їм.
Кажуть, там Господь діткам моїм яблочка не дасть!
Всім діткам даї, а моїм не дасть.

Е

ВОЗНЕСІННЯ У нас одна женщіна брехала, дак она сама
тяжкій гріх понесла. На Ушесті в середу проти четверга в церкву шла. У їй дочкі п’ятеро дітей, а до ней зайшлі жонкі до церкві йті. Нема тої дочки. Пришла та
дочка, дак она каже: «Через тебе, через твоїх дітей я з
людьмі не пойду». [Почула] тричі «дзень-дзень». Она
думала, що то в церкві правітся, а так вгору глянула,
там стовпом чоловік пошол і пошол на небеса. Як она
брехала, дак она свой грех взяла. Прішла з церкві і
нам розказувала, і перехрестілась, і заплакала, сказасказала: «Пошол Господь на небеса». [...] Протів Ушестя в
середу, як рабілі в совхозі, в четири часа собіраємся,
виносілі стола. Виносіш таке: спечеш яких пірогов
чи коржиков, чи хліб, чи конфет, да роздавалі діткам.
Казалі: «Богу на дорогу». Йшов Господь на небеса, дак
положено дать на дорогу. Так, Богу на дорогу даєш.

«У вас корови нема, а молоко і сир є». Она їм каже:
«Я із сохи надою». Она питає, одкуль оні. Оні кажут:
«Ми самі далекі, з Київской області». – «А району якого?» – «Району, – кажуть, – Шепітьковського». – «А з
села якого?» Оні кажут: «Тобі, бабо, іще й село хочется
знать! Чистоголовка». Она тоді каже: «У вас там Церковіще є, столько зелья у вас там. У мене там товаришкі. Мі туда собіраємося гулять». І сказала найменья.
Точно. [Як вони збираються?] Літают, навєрноє. Злітаються на Церковище, ліс да гори там, зельє всяке
росло в тих горах. Там у нас дві женщіни билі, що їх
бабі таковиї билі. Кажут, що оні мучилися, ті дві баби,
як вмирали.

УСІКНОВЕННЯ
УСІК
СІКН
НОВЕ
ОВЕНН
ННЯ
НН
Я Кажуть,
Кажуть, що нельзя [нічого різати].

Ф

ВОЗДВИ
ОЗДВИЖЕ
ННЯ
НН
Я Казалі,
Казалі,
ВОЗДВИЖЕННЯ
ЖЕНН
ЖЕ
залі, що не іти в ліс на Здвиження,
бо виходять ужі всякі. Я ходила, нічого не бачила.

ІМ

ТРІЙЦЯ [Що у вас
ас ставили на Трійцю?] Дуба якого,
м’яту, шовкову траву. Але большенство – м’ята. [Дов[Довго висить?] Скокі хочеш. [Далі що з ним роблять?]
Я взяла і спаліла в котлі.

ТИЖДЕ Ь На Русальний
Русальний тиждень до
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ
лісу не ходят, боятся. Целий тиждень не ходят, кажут,
русалки ходят. А тепер ходят. У нас коліся, покойна
Руматка расказивала, що одна молода женщіна на Ру
сальний тиждень пошла в ліс по зелья. Казала своїй
маткє, що пойде зелья нарве. Дак она расказивала, шо
показарусалок бачіла. А матка каже: «Це тобі в очах показа
лося». А она каже: «Шось мені так погано». Дак три
дні побула і вмерла. І дітя мале кінула. Она зо мною
з одного году біла, дак показалося їй віденіє, і на тре
третій день она вмерла, як по зельє ходіла. На Русалочний тиждень вмерла. [Чи провожали русалок?] Тутай
таке не проважають. У нас проважалі. Вінки сплетут,
кругом могілок тричі ходят і співають. Вінки із зелья,
на крести чепляють і співають: «Провожу русалку за
гору, сама вернуся додому». На хрести, де молоді померли, дівка чи хлопець, на тен хрест чіпляють.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Колісе муй покойний батько розказував, що ходілі на
Україну по бикі. Перешлі село, ніхто не пускаї в хату
на ноч. Оні в одну крайню хату вошлі, дак женщіна
пустіла. Оні кажут: «Там у нас волікі єсть». Она каже:
«Прив’язуйте там». Оні кажут: «Ніхто не покрадьот?».
А она: «Не бойтісь». Сіна їм покласті хотєлі, а она
каже: «Будут оні, ті волікі, нагодовані». Она вже вечерю зваріла, картоплю, сало поклалі, хліб. Оні кажут:

ПОКР
ОКРОВА
Бурякі копалі посля Покровлі. І часнок саді
ПОКРОВА
садіОВА Бурякі
лі после Покрови. Як хто вправиться.

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Городище

Записав О. Васянович 16 липня 2008 р.
у с. Городище Білоцерківського р-ну Київської обл.
від Антоненко Ольги Федорівни, 1943 р. н. ,
та Никоненко Любові Степанівни, 1956 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на кутю гукали: «Мороз, Мороз, іди кутю до нас їсти». Але тепер молодьож
уже не гукає. Це такого возрасту, як уже я, то ще гукаєм. Кутю варили два рази: Голодна кутя перед старим Новим роком, перед Василієм, а така кутя перед
Різдвом, перед 7 січня. Вона Багата кутя, бо і Багатий
вечір, перед Водохрещем кутю не варять. Зараз варять
із рису, із перловки. А колись більше із перловки варили, заправляли і медом, і маком, і узваром. Колись
без узвару не було. Куті, узвар на покуті. Тре надівать
рукавиці. Мати каже: «Надівай рукавиці і кажи: “Кутя,
кутя – на покутя, а узвар – на базар”». Несеш на покуть. Там кубелечко із сіна, із колосків метелочка така
стояла, там ставили кутю і узвар. Метелочка була із
жита. Готовили пісні страви: риба, борщ рибний, кутя.
Мало буть дванадцять страв. Колядувать ходять діти.
Мало ходять. Старші не ходять. Посівать мало кому є,
а колядувать, то трохи ходили. Колядувать колись ходили, але раніше прийдеш у школу, учитель підніме,
уроки ж не зроблені, бо поки виходиш усе село, не
зробиш уроки та ще й двійку заробиш.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Увечері щедрувать ходять і дівчата, і хлопці. Треба, щоб млинці пекли. Тільки щедрувать цей рік ні однієї душі не було. Щедрують на
Маланки. Не пам’ятаю, як Маланку водили, а Козу водить більше Западна Україна. Посівають усі – і хлопчики, і дівчатка.
СТРІТЕННЯ Зима з літом стрічається. Як на Стрітення
півень води нап’ється, то буде дощове літо. Як на Стрітення з стріхи не капає, то буде сухе.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих ще кажний святий
кине по сорок лопат снігу. Це так кажуть, якщо холодно у цей день.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Колись, як на Теплого Олексу пі
вень нап’ється води, то буде літо сонячне і дощове.
А як не нап’ється, то буде сухе.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
на кутю гукали. Кутю
ВЯТВЕ
Мор
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Мороза
варять два рази: Голодна кутя і така, перед Різдвом.
КреПеред Різдвом Багата кутя, а Голодна кутя перед Кре
тов
щенієм. На Маланки не варять кутю. І пшеницю товкли, і ячмінь товкли у ступі, та й варили кутю. Хто
заправхоче – з пшениці, а хто хоче – з ячменю. Кутю заправ
меляли хто зваром, хто медом. Як людина не любить ме
дом, то звар наливає. Маком заправляють. Я найбільнайбіль
ше водою заправляю. Переварюю, солодую сахаром,
і вона до того добра. Найлучча. Зварять кутю мама,
поставлять на покуті. Тоді ж лави були, покутні. Там
ставили сінце, на сінце – кутю, а тоді ж – хліб. Це так
поставлять на покуть. А тоді ж усе приготовляють.
Тоді ж не було жирного, то холодчик з рибки, рибка,
гокапусточка, вареники з капустою. Таке ж усе тоді го
товили. Усе приготовлять, то ввечері вечеряли. Вже
товили.
все пісне. На покуті ставли і снопика з жита – «дідик»
все
називався. Перша зірка зійшла, то сідали вечерять.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не можна у землі
робить. Гріх садить, гріх сіять. 7 квітня – Благовіщення – тоді вже можна садить. Хоть і холодно, але уже
можна. Не можна у полі робить, бо ще Бог не поблаго
словив. Дотримуються і зараз. Благовіщення – це дуже
великий празник. Чорногузи прилітають до Благо
віщення. У них є місця на дубах, де зрізано, то вони
роблять гнізда великі. Як хто ще помре, то чорногузи
проважають аж до цвинтаря. Не чула, чи можна руйнувати гніздо чорногуза. Наоборот же роблять, шоб
вони сідали. Це хорошо, як вони гніздяться.

іти. Собака уходе і бере. І ви повірите, шо брав же ж
ту, котра пішла заміж. Так і було. Але ж весело було.
А зараз як ті діти живуть... На Андрея калиту пекли.
Калита така [показує руками 30 см]. На вірьовочку
вішають, на коцюбі їдуть. Сидить Калатінський і Коцюбінський. Коцюбінський каже: «Я калиту вкушу!».
А той каже: «Тільки не смійся!» – «А як засміюся?» –
«Я мазну!» То він же тоді сажею і маже. На коцюбі
їхали і хлопці, і дівчата. Хто гуляє, то той і їде. Як
усі покусали, а калита лишилася, то розрізають її да
їдять. Калита була як корж – на соді. Зубчики по краях вирізали і качалочкою так видавлювали од центра. Як промінчики: вище – нижче, вище –нижче і
так далі, як хвильки. Прикрашали калиною або вишеньками. Вона має буть солодка. Вареники варять
на Андрея, ще й дурять хлопців. Вони ж вареники
роблять з капустою. А то заліплять із чим другим – із
мукою або ще з чим. Щоб укусив, да сміяться. Хлопці
приходили з музикою.

Ф

день постоянно холодхолодВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербний тиждень
ний, а Білий тиждень постоянно теплий. У Вербну
неділю один одного б’ють вербою свяченою і кажуть:
«Не я б’ю, верба б’є…».

ІМ

ТРІЙЦЯ Зелені
ені свята. У суботу наріжуть осоки на береберезі і встеляють. Липи наріжуть та повстромлюють. Так
зараз уже ніде нема, а колись були старі хати, то під
стріхою затикували у хаті. А зараз уже мало. Зараз уже
у всіх хати гарні. Ми осокою стелимо і зараз у веранверанді, у кухні. Щось трошечки да є. Коло хліва і воріт не
ставлять і колись не ставили. Осику не ставлять. КлеКлечання стоїть три дні і осока так само три дні від сили.
А зараз жарко, то воно скручується.
ІВАНА КУПАЛА)
УПАЛА) ПапоРІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
роть цвіте один раз у році на Івана Купала. Як хто зна
знайде, то щасливим буде.

аса не можна яблук їсти. Кажуть, гріх. ТреТре
СПАСА До Спаса
ба посвятить. Хто ходить у церкву, хто молиться, хто
знає, то не їсть. А це знаєте, чому таке? Колись діти рвали ті яблука, боліли, то казали, шо не можна до Спаса.
А бабки, шо ходили до церкви, то не їдять до Спаса.
ІЛЛІ На Іллі, по-моєму, ходять кринички святить. Після
Іллі не можна ходити купатися. Кажуть, шо Ілля насцяв у воду.

с. Пилипча
Записав О. Васянович 16 квітня 2008 р.
у с. Пилипча Білоцерківського р-ну Київської обл.
від Костенко Ганни Яківни, 1924 р. н.
АНДРІЯ На Андрея ми пекли такі балабушки маленькі. Йдемо до води, беремо в рот води і приходим замішуєм тею водою тісто на балабушку. Ложимо на
стіл тако в рядочок: хто буде самий перший заміж

РІЗДВО
Р
ІЗДВ ХРИСТОВЕ Колядувать ходили на Різдво в
обід. Дорослі ходили вечором, а малі починали. Ох і
любила я колядувать. Усе село обхожу. Я ж цукерка
хочу. Зараз то хоть гарний цукерок дається і сумочка
є, а тоді ж не було сумочок – у карман. А подушечки
такі без бумажичок. Накладем півкармана, воно злипнеться. Ох прожили ми, ох бідували. Колядували на
вулиці, а тоді вже хазяїн запрошує до хати. Ходили із
звіздою і хрестом. Була совєтська власть, то не колядували, не ходили. Дітки то ходили колядувать. А увечері ж не ходили. А тепер уже ж знов почали з хрестом
ходить дорослі. Але цей год уже не ходили. Слабнуть
люди да вмирають. Ми як дорослі були, тоді дівочки
то ходили колядувать, а нас забирали у хату. Це ж ми
тільки ходили. Це як нас гуляє сім чи вісім дівчат, то
це ми тільки йдемо до своїх. Спеціальних колядок для
хлопця, дівчини чи хазяїв не було, а були церковні
колядки.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий год дівчата ворожили. У тарілку води, і ложимо так гребельку через воду,
і лягаємо спать, а тоді присниться, хто тобі буде чоловік і як буде зваться. Я так робила. Мені приснивсі
Іван і сватався Іван.
ВОДОХРЕЩА Раньше на Водохреще воду святили на
річці. А ми, за моєї пам’яті, раз тільки святили. Один
таз, годів тридцять п’ять тому. А то коло церкви все
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время. Приказка така була: «Тріщи – не тріщи, а Водохрещі вже минули». Той мороз уже не такий, але ще є.
До Водохрещів, а особенно на Водохрещі, дуже сильно
крепить.
СТРІТЕННЯ Це літо зустрічається з зимою. Як тепло,
гарно, то літо буде тепле. Як півень води нап’ється, то
мужик горя набереться. Гарний буде врожай. Свічку
освячують на Стрітення. Аби освячена свічка, то вона
од грому. Льоном її не обгортають.
ЯВДОХИ На Явдохи картоплю витягають. Явдоха – це
весна – 14 березня.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то не буде
морозу ні весною, ні літом. Як немає морозу, то він ще
буде і буде.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Уліки ж виносять обізатєльно.

МИКОЛИ ВЕСНЯЧНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки.
ТРІЙЦЯ Трійця більш називається «Зелені святки».
У Клечальну суботу не можна до води іти, бо утопишся. У нас у селі одним людям треба було глини накопать, а приїхав син до батьків і приїхав зі своїм сином,
внук вже їхній. Їдуть же ж вони по ту глину у суботу
Клечальну, і цей хлопчик же ж з ними захотів поїхати.
Поїхав і став десь там під тим обривом, і та обрива впала, і на смерть його убила. [...] Клечають хату клечанням. Дерево таке є – клечання. Осоку рвуть, татарське
зілля таке пахуче, півників нарвуть. Колись сипали у
хаті, бо ж земля була, а зараз ми сиплемо тільки туто у
веранді, бо там уже ж палац. Нащо ж її зсипать. А тоді
ж була земля, то засипаємо і за лавою клечання. Хату
зробимо, наче у саду якому. А зараз… Колись бідно
жили, але весело співали, гуляли, а зараз ніде не почупочу
єш, шоб хтось заспівав. Ніхто і нічого. Клечання у хаті
Зістоїть так з тиждень. А тоді його викидають у двір. Зі
татарлля на Трійцю святять у церквах. Беруть трошки татар
ського зілля, а як є, то і квіток добавляють. Приходять
удома і ставляють у стакана, щоб воно трошки побуло,
і викидають.

Ф

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Не можна нічого робити. До Благовіщення Бог не поблагословив землю, не трогай в землі
копать. Але зараз копають, аби тільки погода була, то
і садять, і копають. Благовіщення – це великий празник. Не можна нічого в цей день робить. Печиво не
можна пекти. Яка погода на Благовіщення, то така і на
Паску. Колись я пішла на Благовіщення у Білу Церкву
на базар. А мені ж не треба було йти. А такий дощ, така
буря, що страх Господній. Ну, я думаю, чого я сюди
пішла. Це ж Бог дав, шо я так пішла. Я дожидаю ВеВеликодня, а погода така сама. [...] Після Благовіщення
починали співать веснянки. Молодь, за моєї пам’яті,
сходилася, як у кого було таке подвір’я, то сходилися і
гуляли. На Благовіщення, на Вербну неділю і так схосходилися, і гуляли.

начинали сівбу, то голова колгоспу або хазяїн бере
хлібину і сіль, закуску і трохи горілки. Начинають
сіять і начинають трошки обідать. Як на Юрія ворона у житі сховається, то значить урожай буде
хороший.

ІМ

день всігда холодний. Як
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербний тиждень
приходять з вербою свяченою, то б’ють одне одного і
кажуть: «На щастя верба б’є, на здоров’я верба б’є».
Тоді її ставлять в стаканчик чи вазочку у водичку.
А тоді вже викидають.

ВЕЛИКДЕНЬ Паскуу возили святити, я добре пам’ятаю.
Тоді коняка була. Тоді у печі ціле стегно упікають і
ковбаси начиняють, і все. Білого не пекли, а тільки
пшеничне, бо не було тоді білого. Тоді у кошик та
такий, на віз, ми сідаємо на віз. Везуть нас до церкви.
У кошик брали м’ясо, ковбасу, рибу, хліб, сіль, ножа.
за
Брали, шоб він освятився. Крашанки брали. Ми зараз купляємо краски, то вони такі гарні, аж вишне
вишневі. Кошики такі здорові, то так у кошиках і святили.
Та і зараз бере кожен, шо є, святить: і ковбаса, як є,
домашня, і буженина, і яйця, і хліба кусочок. Беруть
паску і обізатєльно кусочок хліба, щоб посвятить.
Сіль беруть. Приходять додому і оддихають, бо ж
рано святять. Трошки оддишуть, а тоді вже встають
і снідають. Раньше ніколи не чистили картоплі і не
варили, а їли, шо приготовили. Бо до Паски піснота
була страшенна. Ждеш тієї Паски і не знаєш, чи би
діждатися шо поїсти добре. Не варили нічого, тільки ото м’ясо і ковбасу. Приготовляли люди, кабани
ж годували, то було заколене. Спочатку треба було
з’їсти свячене яєчко. Всім було по яєчку. Як поснідали, то робили хто як хоче. За столом яєчками билися – чиє яєчко поб’є, чиє погуляє. Усі реготять, бо
моє яєчко погуляло, а тоді вже чистять та й їдять.
ЮРІЯ У житі качалися і садили гарбузи. Я сама тоже
ждала Юрія. У городі качалися тако шутками. А як

П
ЕТРА
ЕТР
АІП
АВЛА До Петра
П
ПЕТРА
ПАВЛА
мало жнива починали. Почті
всігда на Петра. Бувало, шо як дощів нема і сонечко, то
до Петра, но мало коли. Оце ж цього року після Петра.
Спасу на бороду оставляли. Обжинки справляли і в
колгоспі, і вдома. Петро – літній празник.
ІІЛЛІ
ЛЛІ Ілля – це такий празник, шо купатися не можна,
ЛЛІ
і після Ілля не можна, бо Ілля у воду насцяв.
МАКОВІЯ На Маковея букета несемо до церкви із маком. А зараз маку не дають сіять. Он сусіда посіяла
прошлий год, то оштрафували на сімсот рублів. Купить – то дорого. Раньше почті у кожного він був, а зараз через тих дурних наркоманів не можна сіять.
СПАСА Минув Спас – бери рукавички про запас. Кажуть, що до Спаса не можна яблук їсти. Але хто їх
не їсть, аби тільки вони були і були вкусні. Їх же
до Спаса нема, хіба тільки ранні. Не їдять. Бо це як
твоя дитина померша, то тий дитині не дадуть, не
буде їсти.
ВОЗДВИЖЕННЯ Воздвиженіє. Гад уже увесь злізається
у свої хати. Це ж у ліс не можна іти, бо лазять же ж
ції вужі, усе там лазить, ховається. То на кажнім місці
зустрінеш. Вірите? Правда. У цей день злізаються ці.
Після цього дня ще буває, шо побачиш. Хіба ж усі позлазяться?
ПОКРОВА Покриває землю або снігом, або листям. Як
сніг упаде, то розтане, а як листям покриє, то ще тепло
буде Дівчата просили:
Покрівонько, Покрівонько,
Покрий мені голівоньку.
То сякою, то такою онучою,
Щоб не була дівкою смердючою.

www.etnolog.org.ua
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Гнідин
Записали Т. Зубрицька та О. Щербак 23 липня 1998 р.
у с. Гнідин Бориспільського р-ну Київської обл.
від Кудько Параски Іванівни, 1932 р. н.,
та Придиби Федори Романівни, 1919 р. н.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чистий четвер шли миться до сход
сонця відьми. В нас була така баба Уляна, ряба-ряба
така. Ми собіраємось на роботу, а баба йде вже з бігучої води. Вже на бігучій воді обмилася. «З Чистим
четвергом вас, поможи вам, Боже». Її презирали, шо
вона трохи шось знала.
ВЕЛИКДЕНЬ Легенди є. Но ми не наблюдали. Так як на
Паску, було, кажуть: «Ой, сонце міняється». Паску посвятять рано, дійсно, такими радугами, сонце на Паску міняється. Таким же оком не подивишся, бо зрєніє
портиться. Дак, було, запалюємо склянку, шибка де в
кого вибита, димком його задимиш. Сечас очків темних повно. Так, як ото радуга на небі. Як доживете до
Паски, так поінтересуєтесь. Дійсно так.

с. Старе
Записали О. Васянович 18 липня 2008 р.
та З. Гудченко у вересні 2009 р.
у с. Старе Бориспільського р-ну Київської обл.
від Хворостянко Домни Йосипівни, 1935 р. н.,
Бугай Анастасії Олександрівни, 1928 р. н.,
та Удод Марії Макарівни, 1919 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на кутю гукають:
«Мороз, Мороз, іди до нас кутю їсти. Не йдеш кутю
їсти, то не йди і город морозити. Мороз, Мороз, іди
кутю їсти. Не йдеш. То і не йди городину морозить».
Гукають на першу кутю перед Різдвом. Кутя, узвар
були, капуста, риба, пиріжки, хліб пекли – пиріг отако
заверчений, на покуті було мама соломки положить і
затуди кутю. І хлібинка, така ото як арнаутка, тільки за
вернута…

Е

ТРІЙЦЯ Дуже красіво хату готували. І у нас, у Гнідині, по
всіх селах. Ще і рушники нові почепляють. Хати вимахували. Помажуть доливку да потрусять її травичкою
зеленою. Ягуру багато у нашому урочищі. У нас вона
зветься «лепеха». Особенно в урочищах, де вона взялавзялася так багато? Наривають машинами і їдуть торгувати.
В Гнідині і то меньше лепехи ції. Клену, в’язу голляк
наламаєш, хату обтичеш. М’ята, ще й вазон поставиш
на столі. По доливках покидаєш. В хату як зайдеш, не
можна опреділить того запаху такого. І наче на душі
пахне. І на порозі, в сінях – кругом. Хати з призьбами
були. Тепер «фундаменти» називається, а тоді «спризь«спризьби» були. Кругом хата на повметра засипалася землею,
дошками обставлялася, глеєм забивалася, шоб стрістріха не капала на спризьбу. А призьбочку помажеш або
глейом, або коров’ячим кізяком. Чистота, красота. [...]
Коло хвиртки обов’язково. [А що готували на ТрійТрійкапусточцю?] -- В кого шо було. Вареничків навариш, капусточ
ка варененька, кашка з молочком, пирожечки пекли.
На Спаса з яблучками парожки пекли. А на Тройцю...
Люди жили раньше, як тепер: хто на широку ногу, хто
вона вузьку. Ми на трудодень робили, то як получиш во
сени та зароблене на трудодень, то були і пирожечки,
і булочки, було все. Да ще як діток почималенько...

«Із-за бабиної Горпининої хати». – «Оце правда, а то
сєвєро-восточний, сєвєро-восточний». На Покрову
дивляться: як хмарний день, значить зіма буде мокра,
а як з переливами, сонечко, хмарненько, значить і зіма
така буде. «Покривонька, покривонька, покрий мені
голівоньку од усякої напасті і од баби Насті». Була
раньше така баба Настя. У кожному селі така була.
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Раньше
ньше ходили колядувать, як були
дівчатками. А шо ж нам давали? Хто житню хлібину,
хто пиріжок винесе. Ви думаєте, це, як хто багатий, до
руб дасть. Хрещена в мене була. До ото на празники ідем
до матері до хрещеної, до вона цілий руб дасть. Було як
захватим, у нас тут вигон був, табунці дівок вже були,
гуляли, а ввечорі, год по сімнадцять-вісімнадцять було,
«Благослоце собі раємось і йдемо по хатах, пред окно: «Благосло
віть колядувать!». В кого нема, до кажуть: «Колядуйте,
но нема нічого дать». До заколядуємо да й підемо, ми
но
сочуствовали, шо дать нема чого в людини. У нас умісті
сочуствовали,
колядували хлопці й дівчата, шо заколядуєм, складку
тоді робим. У нас була така хата, у їх були дівчина й хлохло
пець, з нами ходили. Вона сама жінка жила і нас пуськала, то ми пропивали й прогулювали колядку.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщеня не можна в землі робить, пока не благословить Бог.

ВОЗДВИЖЕННЯ Тут нам тоже бабусі пояснювали. Щоб
у ліс не йшли по гриби. Здвигаються вужі, гадюки.
Вже вони ховаються на зіму до себе.

ДЕСЯТА П’ЯТНИЦЯ У нас тут криниця є. Коло криниці кажний год у нас зроду і тоді правилося, «Десята
п’ятниця» називалася. Раньше ходили батюшки і там
пєвча, правилося. І зараз у нас кажний год правлять,
Десята п’ятниця після Паски. Родник там ізроду. Це
ше мій дід живий був. Тамечка криниця була, оборудували її, убірали всігда. Хрест стоїть, вікона стоїть [...] із церкви Параскеви. І прошлий год, знайшовся
один спонсор, обгородили, обкрасили. Коли правили,
обіди були біля тієї криниці ізроду. У кого шо є, те й
несе: у кого вареники… А зараз гроші даєм, дак люди
варять. Раньше не можна було прясти в ту п’ятницю,
а так роботу можна всяку.

ПОКРОВА Якось мої бабусі замічали... З якого боку вітер дме, така погода. З-за Горпининої хати як подме,
дак буде зіма велика, Горпина була сердита, то як подме... Один культурний, в Києві був... Приїжджає
додому, а батько негодний був... «Як там, сину, надворі погода?» – «Да нічого, вітер сєвєро-восточний». –
«Ото сєвєро-восточний, сєвєро-восточний. Іди, внучку, йди подивись, звідки вітер». Онучок побіг надвір.

ТРІЙЦЯ, РОЗИГРИ Розигри після Зеленої неділі у понеділок – тиждень пройде після Зеленої неділі – Рози
гри. У такий день старайся нічого не робить, бо карає.
Можеш розбить руку або ще щось. Цей празник не
позначений ніде. До церкви йшли. Да любистком, да
гайвяром… В хаті прикрашали скрізь гайвяром, м’яту
становили, любисток. На воротях ото скрізь гілочки.
Зараз ставлять на воротях.

СУХИЙ ЧЕТВЕР А Сухий четвер після Тройці, не дають
полоть городини, бо повсихає. Я полола. Як заведеться зілля, не знаєш, шо його робить. А одежу викидали:
кожушанки, юпки, свитянки. Тепереньки коври, одіяла, я свої шуби повикидала.
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РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [На
Івана Купала] тепер коло клуба [збираються] да купаються, а тоді дуба становили. Дуба поставлять, така
висока жердина, і квітками отако розмають. І ночували, шоб ніхто не вкрав, було ж крадуть хлопці. Так
ми було ночуємо під ним, дівчата й хлопці. Крали з
другого кутка. А тоді уранці приходимо, ото ж вареників мати наварять, шовковиці, якоїсь юшки надавимо. Сідаємо ж ото, гуляємо. А тоді берем того дуба і
несем його на ставок, і там ото купаємось, і дуба того
купаємо.

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН

А сабаки, а сабаки на подвор’ї.
Давай людєй, давай людєй назбіраєм.
Тваго мужа, тваго мужа адкапаєм.
РОЗИГРИ На Розигри, у понеділок [через тиждень
після Трійці] ховали русалок. Дівчата і молоді жінки плели вінки з лопухів, ішли з ними на могилки,
співаючи:
Правєду русалачки на бор,
А сама вєрнусе в татков двор.
Правєду русалачки да ямки,
А сама вєрнусе да мамки.
Правєду русалачки, правєду,
Ще й асінкаю заламлю.

смт Бородянка

с. Загальці

Записала К. Ковтун у серпні 1994 р.
у смт Бородянка Київської обл.
від Метальникової Одарки Нестірівни, 1932 р. н.,
родом із с. Старосілля
колишнього Чорнобильського р-ну Київської обл.

БЛАГОВІЩЕННЯ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
Во
дили стрєлу». Ходили спєвали:
ННЯ
НН
Я ««Водили
Водили
Лєтєла стрєла да уздовж сєла,
Да вбіла стрєла вдовиного сина,
Да нікто к тєлу нє приступіцце,
Приступілосе аж три ластушки,
То нє ластушкі, родни матушки,
Дак одна сєла у головоньках,
А друга сєла да й у рученьках,
А третя сєла да й у ноженьках,
Що в головоньках, то маті його,
А що в рученьках, то сєстра його,
А що в ноженьках, то жена його,
А маті плаче, то речки тєкуть,
А дє сєстрица, то там криніца,
Де жона плаче, пожари горать,
Узялі тєло на бєли рукі,
Понєслі тєло аж до церковкі,
Сама церковка одчиніласє,
Да самі звони зазвонілісе,
Да й самі кнігі зачиталісе,
Да й саме тєло схоронілосе.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Після обіду дівчата, молоді жінки виходили на вигін і розпочинали весняні гульбища «водінням стріли». Брались під руки у два ключі, ішли,
співаючи «стрілу», до могилок. На могілках ходили,
теж співаючи «стрілу», а як повертались у село, то спіспівали вже веснянок.

Записала Т. Зубрицька 1994 р.
у с. Загальці Бородянського р-ну Київської обл.
від Білої Марії Іллівни, 1910 р. н.

ІМ

Ф

Ой пущу стрелу да і по селу.
Я в ніедєлю рано да і по селу.
Упала стрела по канєц сєла.
Я в ніедєлю рано по канєц сєла.
Да вбіла стрела вдавіного сина.
Я в ніедєлю рано вдавіного сина.
Ах лєжіть тєло, як папєр бєле.
Я в ніедєлю рано, як папєр бєле.
Да нєхто к тєлу нє пріступіце.
Я в ніедєлю рано, не пріступіце.
Пріступілосє да двє паначки.
Я в ніедєлю рано, да двє паначки.
Да взєлі тєло да й на рученьки.
Я в ніедєлю рано да й на рученьки.
Панєслі ж тєло да й да церкавки.
Я в ніедєлю рано да й да церкавки.
Сама церква й адчініласе.
Я в ніедєлю рано й адчініласе.
Єх самі свєчі загарєлісе.
Я в ніедєлю рано загарєлісе.
Да й самі звони зазванілі(и)се.
Я в ніедєлю рано зазванілі(и)се.
Да й сам Сус Хрістос сєрєд церкві став.
Я в ніедєлю рано сєрєд церкві став.

Співають на Благовіщення, як веснянку:
Жена мужа ж нє злюбіла,
Взєла трути й атруїла.
Прієхалі, прієхалі дєвєрочки(і).
Да всі, да всі, да всі мілого браточки(і).
Братавая, братавая ж маладая.
Де ж ти свого, де ж ти свого мужа дєла?
Дєвєрочки, дєвєрочки, галубочки,
Дєсь поєхав, дєсь поєхав на яхоту.
Братавая, братавая ж маладая
Єго коні, єго коні на пріпоні,

Приспів [після кожного рядка]:
Ой в нєдєлю рано, да уздовж сєла.
Ми ходілі і три рази кругом сєла обходілі, і спєвалі.
Под ручки поберемосе, прямо уліцу перегородім, усі
в сорочках, фартухи, расниє сподніци, і це уже «Стрелу» спєвалі. Хлопци вслєд ходілі. Три раза кругом сєла
пройдом, так і дєнь проходіть.

с. Луб’янка
Записала Г. Бондаренко 1995 р.
у с. Луб’янка Бородянського р-ну Київської обл.
від Ващук Тетяни Андріївни, 1920 р. н.
АНДРІЯ На Андрія коржа печуть, калиту. Підвішують
її, а тоді я їду чи ви кусать корж. Пореготали, накри
вають стіл, сядають, гуляють.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять три рази – на
Різдво, Новий рік, Водохреще із ячменю, пшениці, товкли в ступі. Снопа не вносили і на покуті не
ставили. Проти Різдва Мороза кликали кутю їсти:
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«Морозе, Морозе, іди куті їсти». З Козою на Різдво
не ходили.
МАЛАНКИ Проти Нового году ворожили. Вийду гукну: «Гей-гей!» Де-то відгукнеться, собака загавкає чи
хто матюхнеться, туди заміж піду. Дівчата пампушки
пекли, давали собачці: чию першу вхопить, вперед
пойде заміж. Чобіт перекидали через пліт, хату. Куди
носком повернеться – туди піду заміж.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий рік щедрувати ходили. Посипали зерном усякі: діти, дорослі.
ВОДОХРЕЩА У нас кажуть «Йордань», «Водохреще».
На річці воду святили, вирублювали хреста здорового,
бабу зроблять, зліплять із снігу, ідуть із певчою, батюш
ка, і стануть так, що аж лід угнеться. А тепер воду святять у церкві. Господар тою водою свяченою святив
хазяйство. На Водохреще кутю не проганяли.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих пекли сорок вареників, сорок пампушок..

Записали Т. Зубрицька, Л. Артюх та Г. Бондаренко
1995 р. у с. Мигалки Бородянського р-ну Київської обл.
від Хитриченко Антоніни Романівни, 1911 р. н.,
Шумило Марії Євтухівни, 1923 р. н.,
родом із с. Корогод
колишнього Чорнобильського р-ну Київської обл.,
та Назаренко Ольги Марківни, 1922 р. н.,
родом із с. Новицьке Поліського р-ну Київської обл.
АНДРІЯ Закуску їмо. Коржа пекли. На кочерзє єхали.
Хто засмеїцця, маже сажею. Це ж хлопці, дєвки, гуляємо. Стариє собє гуляют, а ми собє гуляємо. Один
музикант на нашом одном шляху. А вон чогось не
вийшов грать нам. А нам тико давай танці. Коли приходять: «Де ви були? Всі хлопці позбирались, а дєвки і
одної нема, де ви були?» – «На той вулиці, де музики.
Ми туди пошли». Попругами нас луплять – оце шоб
не ходили.
ГАННИ ЗАЧАТТЯ На Ганни
Ганни вовки в тічки збирались,
а на Хрещення розганяли.
ІЗДВО
ІЗДВ
О ХРИСТОВЕ
ХРИС
РИСТОВЕ
ТОВЕ Варили
Варили кутю. У ступі товкли ячяч
РІЗДВО
мінь. Ступа була. Висушимо ячмінь, тоді намочимо та
потовчемо, а тоді варимо. А до куті варили ситу. На
шосте [січня] варили посну кутю, то ще пост. А 13-го,
перед старим Новим годом, варили багату кутю, так і
називали її. А перед Крещенієм опять варили голодну,
або посну, кутю. На Різдво на покуті ставили сіно і на
сіно ставили кутю. Клали хлібину, ставили з сахаром
або з медом сіту. Коли ставили кутю, то приказували:
«Ко-ко-ко, куте, на покутя!». Сіно з-під куті клалі попо
том на стіл і на Новий год. Під діжу на Новий год клакла
лі куль із соломи, а перед тим той куль обмолочували
і счіталі зерно. «Скільки зерна намолотять із куля,
скільки
скільки буде у хазяїна літом коп». Так ворожили.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Нічого не можна робити на землі.
Земля на зиму закривається до Покрови.

с. Мигалки

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР До сход сонця помиться треба було,
голову помити, діжу скребли, все [треба було] приготувати.

Ф

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. До
о церкви несли все, чого малося
їсти на столі: масло, мясо, ковбаси, паску, яйця. ВесВеснянки співали на Великдень.

ІМ

игорія. Корову на Юрія, на росу вигонили. Ста
ЮРІЯ Григорія.
Старалися пораненьку самі до сход сонця, щоб роси собі
на руки взяти, вмитися, щоб голова не боліла. На ГриГригорія ходили в поле з молебном. Правили молебен,
обідали, по полю, по житу качалися.
селі 22 мая на Миколи
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Храм у селі
Весняного. Церква освячена на Пантелеймона 9 серпсерпня. Храм святкують два рази. Біля церкви на Храм
обід не варили для всіх в складчину. Несли із собою
обід до церкви. Гостей із церкви звали додому.

ТРІЙЦЯ На Троїцю будинки прикрашали кленом, ду
дубом, любе дерево, аби зелене. На долівку кидають
любистри трави, не жаліючи. Троїця – три трави: любис
ток, м’ята, трава шовкова. Трава лежить тиждень на
долівці до Розергив. Через тиждень після Троїці в понеділок – Розерги. Русалки ходять, на Розерги розходяться. [Хто такі русалки?] Якісь люди такі, що ходять
і розходяться собі. Русалок не проводжали. На кладбище не ходять.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Дівчата
гуляють, вільця роблять [три вишні], вінки плетуть,
на воду пускають, свічку засвічують.
МАКОВІЯ Вінки святять на Маковея з колосків, цвітків,
держать їх довго, от у мене і зараз стоять на столі. На
ікони кладуть. Коли сієш, зерно посіяти й мак свячені. Як миєш голову, змити тими квітками свяченими,
щоб не боліла, так і батюшка каже.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження. В ліс не можна ходити,
вужі злазяться на зиму, тепла шукають.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
«Морозе, Морозе, іді до нас
(
кутю єсті!» – гукалі на Багату кутю. На Багату кутю
ходілі щедрікать. Дівчата співалі. Водили козу. З дерева робілі голову, одівали навиворіт кожуха. Одне із
торбою собіра, що дадуть: ковбасу, пирожки. Пізніше
почали гроші давать. Повимазуються всі в сажу, попереодіваються і ходять попід хатами. На Новий рік
ходять засівають: «Сію, сію, засіваю, з Новим годом
поздравляю». А зерно потом оддають курочкам, щоб
хорошо нєслись.
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє святілі воду в церкві. Буряковим квасом обливалі хрест на рєчці і потом святілі.
Батько приносить воду і все нею оббризкував. Усе і у
хліві, і у хаті, і у городі. Батюшка обписував кругом
хрещики. І ще казалі, писав «ковбасу». То люди йому
давалі, хто шо дасть. Як ще мала була, коньми їздили,
бачила хреста на річці, буряковим квасом облитого,
льод розовий, обставили сосонками, на сосонки калину почепили. З хреста, як вовтар зробили. Як вистрелять, то вовков розгонять. Водою свяченою хазяйство
кропилося вдома.
СОРОК СВЯТИХ Пекли сорок пампушок. Хлопці должни були сорок крегльов перебить. У креглі колісь гуляли. Дівчатам треба було сорок веснянок, таких песен,
заспівать. Малиї то [в] скакалки грали, сорок дощок
перебить треба було, сорок вареників із’їсти. Бусли
прилітають. Кидаєш солому, примовляючи: «На тобі
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на гніздечко, мені на здоров’я». Балакаю до них, щоб
прилетіли та зробили у мене свою хату.

світка. Тепер уже жадность. Не хочуть один до одного
ходить. Корову на пашу вигонили свяченою вербою.

БЛАГОВІЩЕННЯ Як у пост – нільзя співать. Нічого не
робили. Нільзя даже й колка, кажуть, було забить до
Благовіщення. Пчоли як посидять до Благовіщення,
то буде тепла весна, як вилетить до Благовіщення, то
буде холодна весна. Все Благовіщення треба пчоли
глядіть. У мене з детства пчоли були. Я ще й до людей
ходила глядіти. У празники великі насіння не чіпають,
бо насіння перекидається, змінюється.

ВОЗНЕСІННЯ Вшестя. На Вшесного Івана за день перед Вшестям провожали Бога. Зносили в кого що є з
харчів, разом готували обід, обідали і так провожали
Бога. Спеціально якихось блюд не готували, а так:
найчастіше борщ і ще щось, і пекли пирожки. На
Вшестя на поле ходили каждий собі, Бога проводили
із хлібом.

СЕРЕДОХРЕСТЯ На Середохостя пекли хрещики. Хрестики держали, як орать первий день, то давали худобі,
як коровка отелиця, самі їли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свячена верба за іконою. Дітей всіх
били, приказуючи: «Не я б’ю, верба б’є, через тиждень
Великдень, красне яєчко». Вербний тиждень, останній
тиждень перед Паскою – Білий, четвер – Чистий.

РУСАЛЬНИЙ
ИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕНЬ Плигаємо, котра переплигне,
а котра зачепиться, то та русалка буде. Волошку рвали
і кидали в жито венки. А самі тікали, шоб русалки не
догнали. Не боялися. Нас же гурт, хлопці, дєвки. […]
Казалі, що в ці дні ходять русалки. Мені було годов де
десять, я йшла з батьком на Троїцю якраз у Чорнобиль.
От йдемо, і із жита вискочили в біленькому три дєвоч
дєвочки. І «плиг-плиг» та «плиг-плиг» туди і назад. Такі гаргар
ненькії, но нічого нам не зробили, а батько тоді казав,
що то русалки. А ще розказували, що в сусідньому селі
Стачанка діда одного русалки на смерть залоскотали.
І ніхто на бачив. Я родилася на другий день Троїци, то
мені мама казала, якщо я вмру, то тоже, мабуть, стану
русалкою. А чи буде воно так, не знаю, така повірка.
Так, як я була ще мала, то провожали русалок у поне
понеділок – після Троїци. Плели вінки, волошки, з ромаш
ромашки, багато вінков. Співали: «Проведу я русалоньку до
ки,
бору, а сама повернуся та додому». Співаємо і вішаємо віночки на хрещики. Якщо своїх родичів умерлих
немає, то вішали на чужі хрещики, і втікаєм додому.
Отак і провожаєм.

Ф

Е

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Баба пікну діжу до схід сонця помиє,
вишкребе, на покуті знадвору поставить на вулик,
щоб діжа торгувала, застеляли її рушником, клали
гроші, хлібину. Підв’язували крайку красіву разно
цветну. Уносили тую діжу, хлєб, соль ставили у ворота, біля стовба, як сонечко зійде, то знімали. В цей
день треба вмитись всім і обов’язково хату обместі,
щоб ніякої гадості не було. Діток мили у Чистий четчетвер до схід сонця. Обмітали кругом хату до схід сонсонця. Вогонь не палили. В Чистий четвер тайна вечеря,
кутю не варили.

ТРІЙЦЯ Прикрашали хати травою, котра росте коло
болота. Стрикали липу, березу. Ставили м’яту на вікна, щоб пахло. А потом тий, смердючий полинь на
воротя чепляли, шоб русалка не заходила в хату. А в
хаті – кленом і липу. Татарник ложать на окна, на пол
ставлять. Потім зілля згортають і спалюють. Тільки
татарник згортають і ложать, як покойник є, ложать у
подушку і в гроб вкладають.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ Паскуу пекли у Красну суботу, красілі
яйця. Як до Рождества заб’єм порося, то засолю та
запідвішу його на горищі, а на паски зняму, одмочу і за
пікаю м’ясо. Святити в церкву несли паску, яйця, кріп,
соль. Діти грали навбитки, ходілі до сусідських дітей.
Ставили гойдалкі на вігоні. На Паску на другий день
ходілі в гості. Крещені приносили гостінці. ШкарлупШкарлупкі від посвячених яєць викидать не можна, брали їх
і закопували в землю на Юрія, щоб краще все росло.
На Пасху мала коробок луб’яний, святила ковбаси,
м’ясо, зажарене порося. Сіль, ножа не святили. Яйця
цибулею красили. Нашморгаєш голля березового,
ольхового, жовтий колір давало листя, як цибулиння
не вистачало. Писанки хто писав, хто не писав. В воск
мачали, писали щіточкою, листочка якогось приклаприкла
дали, прив’язували. Навбитки гуляли колись. У мене
косваха була, на Поліськом дві жінки такі були. Не ко
жен мужик так встигне. З одної кишені яйце витягне,
з другої, тим поб’є, тим, заводна така була. А ще дід
був, інтересний дід. Ранком вийдеш, а там вже дітей
повно, вся вулиця коло нього. Весело з ним було чи
що. Гарелі ставили на Великдень. Робили з вужовок,
березу виріже, дуб візьмуть. На Пасху, на Тройцю на
гарделях каталися. Ходили провідати один одного.

ЮРІЯ Яйця красять, ходять на жито, качали яйця, самі
качались по полю, шоб жито гарне росло. Обідали з
горєлкой, збирали росу. На Юрія вранці в полі тільки
відьми бігають по росі. У дойниці росу збирають. Колись ходили один до одного. Груш наварять, гурков,
капусти, киселю якого, холодцю, м’ясо стушать, п’ють,
гуляють, співають. Які на язик грає, в железну миску
ложкой, рубльом шарує, а миски скачуть, в заслонку
покладуть, вилошками в рубля грають – весело. До до-

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Дуже
велику кучу песку нагортали, велце встановлят, свєчки горят, і потом везуть на ліс, і палять теє Купайло,
вєльце теє. Вбирали вільце цвєтами. Вишню, найбольше – сосну. Отут сосна стояла. Сосну одрубаєм. На луг
ідем, собіраєм цвєти разниє і вяжемо букети, і свєчки
ставляємо. Стрибали через вогонь. А хлопці крадуть
вельце теє да втєкають. Як папороть цвіте, то блискавка велика. Страшно.
ПЕТРА І ПАВЛА Пастухам носили вигонщину – хліб,
коноплі. Собираюцце компанії, і це вже кажуть «дій
ниці полоскать». Безобразіє таке.
МАКОВІЯ Мак святять, до церкви ідуть. Щоб грім не
вдарив, тримають в хаті. Як людині пороблено, посипають маком.
СПАСА До Спаса яблук не можна було їсти, як дитина в
кого померла.
ВОЗДВИЖЕННЯ До церкви ходили. В ліс не можна було
ходити. На Здвиження саме збираюцця гади. Я сама
ходила на Здвиження один год по гриби. Були ямки
такіє в лісі. І там повно гаду є. Одного оставляють, котрий пригрешився, а всі уходять, мабуть, в землю.

www.etnolog.org.ua
БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН

с. Нове Залісся
Записав О. Васянович 29 липня 2003 р.
у с. Нове Залісся Бородянського р-ну Київської обл.
від Романченко Ольги Василівни, 1941 р. н.,
та Потапенко Надії Петрівни, 1922 р. н.,
родом із с. Залісся
колишнього Чорнобильського р-ну Київської обл.
САВИ На Саві лєпіли такіє гулакі здоровіє, шоб булі телята здоровіє. Такіє здоровіє грецькіє пірогі. Як тих гулаком наємося, то будуть ситиє, здоровіє телята родітца.
ВОДОХРЕЩА Мороза гукалі на посну кутю, перед Водо
хрещамі. Наварімо і кажемо: «Мороз, Мороз, іді кутє
до нас єсті». Так трі рази кажуть. Віходить із горщіком
з кутьой надвор.
ЯВДОХИ Євдохи – це «Плющіха» казалі. Як прідуть Явдохі, то вже плющіть вода. Теплєє вже.

ТРІЙЦЯ На Тройцу нельза купатца, шоб не втопітца, бо
будеш русалкою.

смт Пісківка

ЮРІЯ Качалися по житі. Як ворона у житі сховалася, то
хорошо. Значить виросло.

БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН
с. Бобрик
Записав О. Васянович 9 вересня 2003 р.
у с. Бобрик Броварського р-ну Київської обл.
від Куцько Марії Олександрівни, 1920 р. н.,
Сидоренко Олександри Михайлівни, 1939 р. н.,
Обіух Катерини Павлівни, 1931 р. н.,
Ходос Марії Трохимівни, 1924 р. н.,
Приймак Марії Павлівни, 1937 р. н. ,
та Толіхи Галини Іванівни, 1942 р. н.
ВОДОХРЕЩА Мор
Мороза
оза на Водохрещи ввечері гукали –
Голодна кутя. «Мороз, Мороз, іди куті їсти» Це три
рази. «Ну як не йдеш, так не йди і не морозь не телят,
не ягнят, не всякую ярину». Це батько казав або дід.
А куті набере ложку повную і сюди до окна. Потім у
миску висипав, і їли. Святки проганяли. Як вийдеш
надвір, по селу гуркот. Палками б’ють по воротах.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Господь благовєщає, шо вже землю
можна ріть. Колись до Благовєщєння землє не чєпалі. Даже і колочка нє становілі у зємлю, бо Господь не
благословів землє. Яка погода на Благовєщєннє, така і
на Велікдень буде.

Господом.На Благовіщення даже дівка коси не плете,
а птиця гнізда не в’є.

Ф

Записав О. Васянович 5 липня 2003 р.
у смт Пісківка Бородянського р-ну Київської обл.
від Рудніченко
о Ольги Данилівни, 1929 р. н.

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Ст
Стрічаннє
річаннє – стрілась зіма з літом. Як на
Стрічаннє нап’єтця півень води, так наберетця пахар
води. Грязько буде – весна буде мокра.

ІМ

СОРОК СВЯТИХ Треба
еба варить сорок вареников. Ся
дають за стіл. Скільки останетця вареников, посчи
тають, скільки буде крепить мороз. Як на Сорок свясвятих мороз, то буде ще сорок морозів. Як не докрепить,
то покрепить послє цього.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення
лаговіщення даже лопатою не
копнуть. Землє нельзя ворушить. Бог поблагословить,
то вже можна. На неврожай буде, як покопать.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Свічк
Свічкою
ою випалювали хрест на сволоці
в Чистий четвер. Це од грози. Цюю ж свічку світили.

ЮРІЯ На Юрія
ія гурки сіяли. Колись на Юрія брали ді
дівчину чи замужнюю, вбирали. На житі качаються. Тоді
віквітки рвуть, віночка сплетуть і в річку кинуть. Той ві
ночок пливе, і всі біжать за ним. Плели одного віночка.
Обідали у полі, а що не поїли, то викидали для пташок.
ПАЛИКОПА Це празник, шо робить не мона. Дід шось
робив, і погода була. Хмара йшла. Повкопа стояла,
вдарив грім, і колосочка з повкопи на осталося.

с. Небрат
Записав О. Васянович 29 липня 2003 р.
у с. Небрат Бородянського р-ну Київської обл.
від Голобородько Валентини Сергіївни, 1939 р. н.

БЛАГОВІЩЕННЯ
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я До Благовіщення ще не робили. Було,
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
шо і кола не вб’ють. Не можна було. Кола не б’ють, шо
плетінь плести. Яка погода на Благовіщення, така і на
Паску, казали, але не було так.
СОРОК
СОРОК
ОРОК СВЯТИХ На Сорок святих треба внести у хату
сорок
сорок картоплин, шоб проростала.
ТЕПЛОГО
ТЕПЛОГ ОЛЕКСИ На Теплого Олексія виставляють
пасіку обично. На Теплого Олексія тоже вносять картоплю, шоб проросла.
ЮРІЯ Як на Григорія ворона у житі заховаєтця, так гарне
жито буде. На Григорія колись на житі качалися. Ходили крестним ходом на поле і качалися, шоб Бог уродив
жито. Батюшка кропив жито святою водою, шоб гарний урожай був. До Григорія раньше скот не виганяли.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. Папороть цвіте у Зелену неділю у
дванадцять часов ночі. Нада пойти у ліс і не обертатця.
СПАСА Спас в’яже капусточку для нас. Прийшов Спас –
бери рукавички про запас.
ПОКРОВА Покров – половина літа. Це сміютця так.
Покрівонько, Покрівонько,
Покрий мою голівоньку,
Покрий хоть тряпицею,
Аби я була молодицею.

с. Заворичі

СТРІТЕННЯ Стрічаннє – весна з зимою стречаєтця. Як
на Стречання нап’єтця пєтух води, то на Юрія віл
напасетця.

Записала Г. Бондаренко 2001 р.
у с. Заворичі Броварського р-ну Київської обл.
від Герасименко Олександри Василівни, 1926 р. н.

БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не нада у землю
лізти. Так у народі говорять. Земля ще не посвяченая

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво у нас раньше товкли ячмінь, були такі ступки роблені. Сушили цей ячмінь у
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печі, а тоді товкли, просівали його. Заправляли маком, сахаром, варили кутю. І узвар варили. На покуті лави стояли, клали туди сіно і ставили горщик чи
чугунчик, і клали пиріг вверх. Пиріг просто печений.
Круглий пиріг пекли, ставили на горщик і це все – на
покуть. [Чи зараз люди таке роблять?] Старі люди одмерли, то я ж помню, як мати моя робила. Сама я уїхала в Київ на роботу в [19]47 году. І робила там сорок
год, а жила в селі. І не робила вже нічого, бо їду то на
день, то на ніч, на людей дітей оставляю. Колядувать
раньше ходили. Раньше понаряжаються, поодіваються в вишиті сорочки, платки, а оце два годи тільки
школярі, а взрослі чогось перестали ходить. Батюшка, правда, ходить колядувать, бере пєвчу чоловік три,
ходять.

с. Залісся
Записала Л. Орел у жовтні 1994 р.
у с. Залісся Броварського р-ну Київської обл.
від Дудки Івана Федоровича, 1918 р. н. ,
та Дудки Ганни Олександрівни, 1921 р. н.
СОРОК СВЯТИХ Діти гуляли в клека [дерев’яна колодка].
ЮРІЯ На Юрія відьми ходять на жито, збирають росу і
ходять по хлівах. Від відьом на Івана Купала вішали
коси на воротах, щоб відьма обрізалась.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Купала
не святкувала. То тільки відьми скачуть.

с. Княжичі

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Сухий четвер це перед Пасхою, на
Хресному тижні. В Сухий четвер не садить, ні сіять не
можна.

ОХРЕЩА Мор
ВОДОХРЕЩА
Мороза
оза гукали на Голодну кутю, перед
Крещенієм. Гукали у хаті: «Мороз, Мороз, іди куті
пшеїсти. Не йдеш? Не приходь, не морозь не жито, ні пше
ниці, не ягнят, не поросят, нечого». Колись мій батько
так гукав. У ложці показував кутю до вікна Морозу і
клав на підвіконня. На третій день Мороза вигонили.
браВарили вареники, ложили в миску, ішли до воріт, бра
ли дручки і у ворота били цими дручками, і казали:
«Виходь уже, Мороз».

Ф

Е

ВЕЛИКДЕНЬ У нас на Пасху хрестують. Но ходять родичі, куми, а так хто попало не ходять. Ходять і дорослі, і діти. Заходять в хату і кажуть: «Христос Воскрес!
З празничком вас!». Тоді сідають за стіл. Це тільки до
родичів. А колядувать у кажду хату ходять. Куми до
хрещеників ходили, подарки давали. Ходять [на клакла
довище]. Яйця кладуть. Не всі масово ходять, но хоходять. До церкви все несуть святити, даже сіль і пшоно
курчатам. М’ясо – окороки – святили, яйця, пирожки,
крашанки.

Записав О. Васянович 9 вересня 2003 р.
у с. Княжичі Броварського р-ну Київської обл.
від Гончаренко Ольги Федотівни, 1930 р. н.,
та Єрмак Олександри Іванівни, 1958 р. н.

ІМ

ПЕРЕПЛАВНА СЕРЕДА Перед
ед Троїцею є ще ПереплавПереплавна середа. І в цю середу, кажуть, що Матір Божа перепереплавлялася через море. І в цю середу люди святять в
церкві березу. Ви знаєте, я якось поламала руку, і була
в больниці, а вона в мене не розробляється ніяк. І врач
мені каже: «Ви її парте в тій березі, яку посвятили».
Значить, ця береза помогає. Вона хірург і таке знає, шо
баби і діди знають.
ТРІЙЦЯ Клечання
клечання ламають і вносять в хату. Всяке: і кле
любисни, і осику, березу. Обично на вікна ставлять любис
ток і м’яту. Тоді це все з вікон знімається і купають
мале дитя. На ворота треба тільки осику. Це вампірне
дерево, воно защищає двір. Від вампірів защищає.
Ь Зна
Знаю,
ю, даже предки розказурозказу
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ
вали, що у Мокриці у нас було болото, звалося Дови.
І люди йшли туди робить, і кажуть, шо там русалки
купалися, і люди поверталися. Ну, може, то так внушали собі. А тоді наука вже дойшла, що люди перестали в це вірить. Воно, може, й лучше, що люди боя
лись раньше, придержувались хоч чогось. А січас
уже нічого не бояться, не придержуються. Свисти,
крики...

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Раньше
дівчата вінки пускали. Ворожили. Вечори були такі.
І послє войни сходилися, і пускали ці вінки, гуляли.
Запалювали [вогонь]. Стрибали через цей вогонь.
А січас традицію завели на Івана Купала: організували
біля пам’ятника гульню. Ставлять котли, варять шось.
Всю ніч гуляють. Костьор палять.
СПАСА Мед святять і колоски жита, на кладбище ходять. Яблука ложать – це 19 августа. [Яблука кладуть
тільки дітям померлим чи всім?] Усім.

С
ОРОК СВЯТИХ На Сорок святих треба сорок варениСОРОК
ков зварити, сорок картоплин у хату внести, щоб ро
родила по сорок штук у кущі. Як мороз на Сорок святих,
то вже всі морози одишли.
Б
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕ
БЛАГОВІЩЕННЯ
До Благовіщення не можна землю копать. Щитаєтця, що Бог ще не благословив.
пать.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Хрестики на Страсть випалюють на
сволоці для врага, шоб не зайшов.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Яцьки
Записали Н. Гаврилюк та О. Васянович 13 липня 2008 р.
у с. Яцьки Васильківського р-ну Київської обл.
від Калініченко Катерини Іванівни, 1949 р. н.,
та Сокур Клавдії Устимівни, 1932 р. н.
АНДРІЯ Восени по хатах збиралися. Наприклад, шиє
мо, а хлопці в карти гуляють. То це вже на Андрія. Це
ж наче звалося «Пущення». Це ми вже напечем собі –
каліту кусали. А діти вже наші то цього не знають.
А ми ще гуляли, було. «А я калиту кусну!» – «А [я] по
губах писну!» Було ще сажею намажуть хлопці. І самі
на дворі. Такі буржуйки були. Там ми собі на тих буржуйках пекли калиту – як млинець, тільки товщій робиш, як ото корж робили. І ще старіші були з нами
жіночки гуляли.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як кутя, то кутя один раз,
перед Різдвом. Заправляли узваром, медом, сахаром, маком. Кутю ставлять на вугол, де Боги [ікони],
туди пиріжечків два, узвару. Кубелечко там робили із
сіна. Ми ще маленькі були, а мама як зварить кутю і

www.etnolog.org.ua
ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН

несуть на покуть. Вона казала: «Кутя, кутя – на покутя, а узвар – на базар». А тоді нас отако скубе за чуби і
каже: «Кво-кво-кво!». Шоб квочки ж сідали. І сінця ж
положить туди. Його потім ховали під квочку чи куда.
Я ось сама вдома, зварю ж ту кутю, а кутю куда – на
покутя, а у мене ж тут тілівізор стоїть. Несу я її туди
на покуть і кажу: «Кутя, кутя – на покутя». А нема ж
нікого. Діти розийшлися. Нема ж кого покликать обідать, то я кажу: «Мороз, Мороз, приходь до нас кутю
їсти». Ставляю на стіл.
БЛАГОВІЩЕННЯ Кажуть, шо до Благовіщеня не можна
у землі робить, але люде роблять. То ж кажуть: «Господь пока не поблагословить, не тре нічого сіять».
Може, раньше і робили так, шо не садили і не сіяли,
а січас у кого яке врем’я є.

ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали на Петра. От сусід,
Гришин батько, казав, шо на Петра треба зв’язать хоч
два снопи. То і січас так же – після Петра. Снопи складали у півкопи по тридцять снопів, були і копи. Петро – це літній празник

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Жукин
Записав О. Васянович 15 серпня 2003 р.
у с. Жукин Вишгородського р-ну Київської обл.
від Грищенко Лукерії Йосипівни, 1927 р. н.
та Пилипенко Варвари Данилівни, 1930 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на кутю гукають:
«Мороз, Мороз, іди куті їсти, а у Петрівку не ходи і не
морозь гурків і городини» І у стену гупаєш. Гукали на
любу кутю. Варили три куті.
ТЕПЛОГО О
ОЛЕКСИ
ЛЕКСИ На Теплого
Теплого Олексія треба сємєна
картошки вносить, шоб вона проростувала в хаті. Як
пчола до Теплого Олексія вилетіла, так холодно ще
буде. Чим позній вилетить, тим тепліше буде.

Е

МАСЛЯНА Наші матері розказували, що раньше ходили
«Масницю качать». Казали, було позбиралися, поспівали, потанцювали. Так колоду оцю ж прив’язували.
Платки прив’яжуть за якусь колодку, бігають, тя
гають. До колодки вперед платки і прив’язували потім
до ноги людини. Будь-кому прив’язували цю колодку –
невелике полєно. Це жінка чи чоловік, хто тягне. Будьхто, і йому в’яжуть колодку, і бігає по дорозі. І тоді ж,
якщо не встигне до нього хтось ще підбігти, нарошно
ж, не пускають, бо ще ж тре йому отдать, щоб другий
тяг. Мати була розказує. На своєму подвір’ї [молодь]
гозбирається. Це ж він іде, біжить, другий його наче гонить там – хто скоріше! Колодку тягни, а хто тебе хай
дожене, то перемінить тебе. А не хотять же ж хлопці.
А хлопці такі ж отчаянні. «Ану, біжі, хто там – Іван,
Грицько, Стецько, Степан, Юхим!». Бігають по дорозі
з цією колодкою. Ну, такий обичай, од бабів, од дідів
заведено. Не знаю, що воно таке. Сказали нам, що коколоду тягать. Оце таке! Це робили, як починалася МасМасляна. Убіралися ж вони! Керсетки надівали, сорочки
вишиті і очіпки носили такі жінки на го
голови,
́лови, як зараз
ото грузини чи хто так носить, оце очіпки такі старі.
Жінки колодку тягали у такому одязі. А чоловіки ж
одягали ці атласові штани, сорочкі вишиті. Да, да! Оці
ж шаравари одівали. Тоді ж атлас був і ситець. Мати
було розказували. А ми вже не робили.

Трійці. Як я на роботі, якщо в мене є нехрищені дітки
померлі, то це, як на поле вийдемо, гостинці роздаєм.

БЛАГОВІЩЕННЯ
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ До Благовіщення
Благовіщення землі не копали, бо
ще Господь не поблагословив. До Благовіщення нель
нельзя городить.

ІМ

Ф

ЧИСТИЙ
Ч
ИСТИЙ
ИС
ТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть
Страсть написували свічкою
хрестики на сволоці. У кажній хаті написували.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як приносять
приносять вербу, то ліскають
вербою, купаються у вербі. Ліскають – б’ють так і ка
кажуть: «Верба б’є, не я б’ю». Сміються та гуляют. По
Потім у вербі купаються, а тоді чи це викидають її, чи
спалюють.
ВЕЛИКДЕНЬ Колись на Паску виходили з хати і дивилися, як сонце грає. А воно тако-о міняється, міняється, міняється. То жовто-оранжеве, то таке, то таке.
ЮРІЯ На Юрія і січас хто нап’ється, то по житі качається. Я знаю, шо це моя мама і сусіди виходять на город,
на обніжок, сідають. Бутилка... Вип’ють да й качаються. Воно попіднімається.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. Розигри. Аір кидаємо в хатах, застеляєм долівки. Оце ж таке! А раньше осокой, осоку різали. На березі косили та застеляли в хатах. Це
Зелена субота і неділя, і оцей убір, що убіраєш, і коло
хати вішаєм, і коло сарая вішаєм! Ну, це ж Зелені
святкі вже ж! На хвірточках вішаєм ці гіллякі. Ідеш на
кладбіще. На кладбіще на хрестік вішали, це ж Зелена
субота – Клечальну так відмічали. Поминали своїх на
кладбіще. Розигри – це понеділок через тиждень після

ПЕТРА
П
ЕТРА
ЕТР
А І П
ПАВЛА
АВЛА Зез
Зезуля кує до Петра. А після Петра
вона ховаєтця. Кажуть, шо і вереб’я боїтця.
ПАЛИКОПА
П
А ЛИКОПА Це ттакий празник, шо не мона нечого робить, шоб Господь не спалив. Паликопа, я забула коли,
бить,
але перед Іллєю, якраз у жнива.
але

ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН
с. Лобачів
Записали З. Гудченко та К. Ковтун 1994 р.
у с. Лобачів Володарського р-ну Київськоїобл.
від Шарапи Варвари Макарівни, 1910 р. н.,
родом із с. Черевач колишнього
Чорнобильського р-ну Київської обл.
ВОДІННЯ СТРІЛИ Як малиє ще ж були, навесні дак уже
того, вийдем да поберемся за руки, да й спєвали:
Ой пущу стрелу
Да й по всьом селу.
Да ніхто к стрелє не приступіце.
Пріступілося аж три галочкі,
Аль три галочкі, всє три мамочкі.
***
Да й пущу стрелу, да й по всьом селу.
А в недєлю рано, да й по всьом селу.
Ой ніхто к стрелє не пріступіце.
А в недєлю рано, не пріступіце.
Пріступілосе аж трі галочкі.
А в недєлю рано, всє трі мамочкі.
Ой одна сєла у головоньках,
А друга сєла в бєліх ноженьках,
А третя сєла да край серденька.
А в недєлю рано да край серденька.
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с. Тетерівське

с. Аркадіївка
Записала З. Гудченко 1994 р.
у с. Аркадіївка Згурівського р-ну Київської обл.
від Островської Ольги Федорівни, 1919 р. н.,
родом із с. Бураківка колишнього
Чорнобильського р-ну Київської обл.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво моністо палалі [підкидали в ночвах]: чиє моністо перше упаде, та перша
вийде заміж – «паланочки-ночвочки». Ходили до
свининця слухать: «Свині, свині, чи тиха буде моя
сім’я?» – гадали. Як свиня хрокне, то буде погана
сім’я. З воску зробить мисочку, а туди поставить свічечку і пустить на воду, – дві свічки в мисочках. Як
зійдуться ці свічки докупи, то заміж піде за того чоловіка. Свічки запалювали: чия свічка потухне, той
попереду вмре.

БЛАГОВІЩЕННЯ Воду святили.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на кутю гукають:
«Мороз, Мороз, іди до нас кутє єсти». А тодє рох
кають, мукають, шоб хазяйство велося. На Багату
[кутю], перед Новим роком, гукають.
БЛАГОВІЩЕННЯ Як до Благов’єщення вілетить пчола,
то ще стільки буде холодно, і довго весна задержиться.
До Благовіщення землє не можна чепать, колись нехто не городить, не копає, не садить. Колись Терешко до Благов’ещення погородив, то грим дві корови
убив –його і дочки. То люде казали: «Оце йому до
Благов’єщення городить».
ЮРІЯ У житах
Пасах качалися. Яйця красили ще. Яйця на Пас
ку красили, на Проводи, на Юр’я. На житі качалися,
святитьа воно молоде, то йому й не вадило. На Юр’я святить
ся вода і посіви кропляться.
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ
ІЗДВО ІІОАННА
ОАНН
РЕ
ННА
АП
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) На Івана Купала ноччу хто хоче, іде в лєс. Там цвіте папороть.
Колишніє люде казали, шо як того цвітка візьмеш,
і будеш знати усе, шо робітця. Так як ото прозорлівий
станеш. Бо один дядько погубів воли. У постолях же
він пошов у ліс. Знайшов він тиє воли і все став знать.
Прішов да роззувся, та й все. Та й нечого не знає. А то
тиє цвіткі там у постолях були.

Е

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Лєксєя худобу на пашу виганяли. В перший день дубчиком з осіни виганяли, щоб
дічь не чіпала худобу, мали закляття. У моєй матки
корова була затята. Отелилась в корчах, телятко вовки
з’їли, а корова чуть жива.

Записав О. Васянович 5 липня 2003 р.
у с. Тетерівське Іванківського р-ну Київської обл.
від Харченко Антоніни Омелянівни, 1927 р. н.

Ф

ВЕЛИКДЕНЬ Паскуу святили собі й попу. Брали хрін
святить. Паски святить ходили пішки, їхати не можна.
Як вперше йшли в ліс, то хреніну брали в зуби, натинатирали ноги хріном від нечисті і корові вим’ячко натинатирали, давали в хліб їсти.

ІМ

ЮРІЯ Умивались
ались росою і качалися по росі, щоб здо
здоровії були. Роздягалися. Зривали проліски і святили
[у церкві] у Товстому Лісі. На Юрія перші огірочки сісіяли молодиком [на молодика].
ТРІЙЦЯ Татарку
тарку рвали, кльон ламали і накидали
по доловці, на окнах ставили, на воротах кльон,
татарку.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕНЬ
Проводили
могилТИЖДЕН
НЬ Про
водили русалок на могил
[підках. Клали вогонь високий. Вінки подшибували [під
кидали], несли на качаннє
качаннє
[капусту], або дєвочки на
́
воду кидали. Матка бачила: пошла по лапух, дошла до
гойкруга такого, а там плєскається русалка і дітки, і гой
показувадаються. Колись багатії люди були, і все їм показува
лось, і все вони бачили. На Русальний тиждень, якщо
ідеш у ліс, обчирюєшся дротом, поки не розгризе – не
залоскоче. А краще не ходить у ліс і на річку. Одна дівчинка Галька, сусідка, пішла ляльці прати, і в річці
знайшли її стоячою у ямі, – залоскотали русалки.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Купала вінки на воду пускали. В яку сторону вінок попливе, туда дівка заміж вийде, а як на місці крутиться,
то не вийде.
ПЕТРА І ПАВЛА На Петра пекли хліб і сирники, маслом
мазали сирники і давали пастушкам. Був хороший
урожай, бо не було нечисті.
УСІКНОВЕННЯ На Головосєка мак святили, ним хату
обсипали, хліви ззовні, щоб змії не лазили, корови
щоб не доїли чужії. Дити [дітей] купали в свяченій
траві.

П
А ЛИКОПА Па
ПАЛИКОПА
Пантєлєймона. Колись казали «Паликоропа», а тепер кажуть «Пантєліймон». В цей день не ро
били. До Паликопи должни люди жито убрать, а де не
убрали, то їм спалять.

с. Феневичі
Записав О. Васянович 14 серпня 2003 р.
у с. Феневичі Іванківського р-ну Київської обл.
від Костенко Євдокії Аврамівни, 1915 р. н.,
Шевченко Ольги Антонівни, 1938 р. н.,
Харченко Марії Петрівни, 1921 р. н.,
та Рогалі Надії Сергіївни, 1926 р. н.

БЛАГОВІЩЕННЯ Як до Благов’єщення бчола вилетєла,
до посля буде ще холодно. На сколько зараннєй вилетєла, до те потом одседить. До Благов’єщення землє
не копали, даже колка забить у землю нельзя. Як будуть до Благов’єщення городить, так одгородятця од
дощу. У землє не робили, поки Бог не поблагословить.
На Благов’єщення сонце гуляє. Засмалить скло і можна подивитца. Таке стає разноцветне і на Паску так.
Всякиє цвета, як та радуга.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть треба прінести огонь у
хату і хрестики зробить. Треба вдома свічкою страстьовою спереду запалить трошки коси і ззаду, і по боках. Тодє не буде голова болєть.
ЮРІЯ Перший раз треба виганять корови. До Юрія не
виганяли, шоб скотина не болєла. До Юр’я треба шоб
сєно було і в дурня.
ПАЛИКОПА Колись казали, шо должниє убрать геть
усе чісто жіто, шоб только стояли повкопі на Паликопу. Пантєльймон – це і є Паликопа.
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ІЛЛІ Пройде Ілля да наробить гнилля. Буде мокро, дощ.
Вже пройшов Ілля, купацца нельзя. Всяка хвороба нападає.
МАКОВІЯ Треба устать уранци раненько – по росє босой походить, шоб ноги не болєли. Це на Маковея
робить.

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Черняхів
Записали О. Васянович та Н. Гаврилюк 15 липня 2008 р.
у с. Черняхів Кагарлицького р-ну Київської обл.
від Донченко Олени Степанівни, 1938 р. н.,
Роєнко Поліни Сергіївни, 1925 р. н.,
та Горзової Марії Олексіївни, 1948 р. н.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як з вербою приходять додому, то
один одного б’ють і кажуть: «Верба б’є, не я б’ю, через
тиждень – Великдень, недалечко червоне яєчко». То
так одне другого б’ють. Цю вербу за образи застромлюють і ждуть Чистого четверга. Гріють воду і всі миються тею водою.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть ходили. Страсть у четвер. То беруть свічки, йдуть до церкви, там піп править усе. Говіють баби. Як приходять із Страсті додому із тими свічками, то вони щитаються громові
чи шо. Як уже грім сильний, то з тими свічками обходять. Це колись, а тепер уже нема. У Чистий четвер
випалюють хрестики. Трещи – не трещи – минули
Водохрещи.
ЮРІЯ На Григорія
поригорія збираються на городі, у кого жито по
сіяне. Виносять послать шось там, розстеляють, став
ставлять, шо там у кого є. Це сходяться сусіди усі. І тоді
вже випивають і качаються на житі. Топчуть те жито,
а тоді хазяїн косить на корм для коров. На пшениці не
качалися. На посєві закопують шкаралупки з яєць, шо
на Паску їдять, і ті, шо їмо на Григорія. Все прикопу
прикопують на городі. Чи шоб родило, чи шо... Григорій у году
один. А Микол – два: Зімній і Літній [Весняний].

Е

АНДРІЯ Андрея колись гуляли. Було, шо сіють коноплі,
а тоді лягають спать, і хто присниться, то заміж за
його вийде. Так ворожили. Було, шо собаку заводять,
місять балабушки. Була така приказка:
Андрею, Андрею, я на тебе коноплі сію,
А поясом волочу, бо я заміж хочу.

БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщеня у землі не робили.
Наче земля ще не приймає. Сусідка мені казала, шо
посадила часник весною, то на йому немає зубчиків.
А так як цибулинка. Я оце взяла посадила до Благовіщеня, то такий виріс. Наче земля ще не приймає.

Ф

Дівчата ворожать: через хату якось чобота кидають.
А як котрийсь засяде да того чобота украде, то вона
сидить у хаті, не піде додому. Це колись так гуляли.
А тепер уже не гуляють. Одколи оце так клуби поодпоодкривали, то перестали гулять.

ІМ

тю варять двічі. Раз кутя
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
обикновенна, а другий раз – Багата. Багата перед Но
Новим годом, а є Пісна – 20 січня. Кутю варили з ячмеячменю або з перловки обикновенної. Раньше ж перловки
не було, але були ступи, да товчуть ячмінь, та шелуха
облазить уся. А тоді варять. Мороза на кутю гукали:
«Морозе, Морозе, іди до нас куті їсти». Так три рази
казали. Як був батько, то він казав. Кутю ставили на
покуті, там ложили сіно. Як мати ставить кутю, то
збиралися дітки: «Кутя, кутя – на покутя, узвар – на
базар, пиріжки – в ваган. Кво-кво-кво». Це шоб були
квочки, шоб квоктали. А тепер його не роблять.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Як Коляди,
Коляди, то збираються дівча
дівчата, поколядують. Хлопці з ними. Тоді ж було Коляду
празднують: готовлять там стіл, сідають і хлопці,
і дівчата, і гармошка, і бубон є. У хаті так гуляють.
На самий первий день дітки бігають, на другий день
уже колядують дорослі дівки і парубки, а на третій
день уже старики колядують. Приходять і кричать:
«Благословіть колядувать!». З хати отвічають: «Колядуйте!». То вони і колядують на вулиці. І колись
на вулиці колядували, і зараз так само на вулиці.
І колядують, і щедрують, виносить їм там хазяйка.
У нас дорослі не щедрують, тільки діти – і хлопчики, і дівчатка.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Засівають то тільки хлопці, дівчата не йдуть. Казали: «На щастя, на здоров’я, на
Новий год. Роди, Боже, жито-пшеницю, всяку пашницю». А тепер уже таке всяке попридумували: «Льон по
коліна, шоб голова не боліла».
СТРІТЕННЯ Це зима з літом стрічається. Тоді або дощ
іде, або немає, або сніг пройде. Бувало усього. Як дощ
іде, то стрілися зима з літом.

ТРІЙЦЯ
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я На Т
Тройцю
ройцю ідемо на гробки, берем із собою
там шо. Виходить піп, одправляє. Тоді піп іде на дру
другі гробки, а ми сідаємо там, обідаємо, гуляємо. А тоді
приходимо додому да ще й дома продолжаємо. На
Тройцю
Тройцю клечають хату кленом, липою, чорнокленом,
берестом,
берестом, не ставляється тільки осика. Осику тільки
ставляють од відьми або коло хліва, або при вході у
двір. Татарське зілля – «чепчик» у нас називається.
Йдуть у поле, рвуть чепчик і встеляють підлогу. Це
раньше, а тепер як дорожки позастилані, то ніхто його
не стеле. Це там хіба може хто для запаху кине та й усе.
У кого два дні стоїть, а хто уже й на другий день викине. У церкві правиться, зілля освячується. Раньше
його під скотину кидали, спалювали у печах. А тепер
же печі немає.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Про
русалок згадують на Івана Купала, а на Тройцю ніхто
не згадує. Раньше мати нас лякала, шоб не ходили купаться, бо в цей день може русалка тебе залоскотать.
Івана Купала празнують 6 липня. Біля ставка збирається молодьож, повипивають, магазин приїжджає.
Вогонь горить. Деревце роблять з вишні. Раніше було
тут збираються біля ставу! І діда робили, дідуха того,
із тряпок такого. Фактично воно із соломи було,
тільки натягували на нього штани, куфайку, шапку! Основа буда – такий хрест – це звалося «дідух».
А тоді палили костьор і через той костьор стрибали,
і гулянки були такі гарні. А тепер нема! [Що робили із цим «дідухом»?] Спалювали. Кострище окремо
і дідух. А хлопці тоді візмуть, перестрибають через
кострище, а тоді вкинуть туди і спалять. Дівчата плели віночки і пускали на воду. Уже тоді в самому конці
спалювали дідух. Якесь вілечко робили із вишні. Не
пили й не їли коло цього, а співали. Це все гулянки
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такі. А тоді, хто схоче собі, там збираються так гуртами п’ять-шість чоловік, розходяться по березі біля
ставка і все там таке.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали, дивлячись коли
поспіє. Ходить хазяїн, обійде свою там грядку, подивиться: як не давиться пшеничка, то збирає. Кажуть: «Як зобрав до Петра, то всей хліб, а після Петра, то тільки половина». А сей год уже і Петра пройшло, а ще не готово. А один год ми на Івана Купала
вранці пішли склали. Раньше було, шо до Петра вби
рають жнива повністю, а після Петра уже начинають
молотить.
МАКОВІЯ На Маковія беруть маку п’ять чи шість маківок, квітки, ідуть святить у церкву. Посвятили, приходять додому. Тими квітками, як маленька дитина
уродиться, то купають, а маком же тим сіять. «Видюк»
називається, або «скакун». Його не святять. То нехороший мак. Його ж ніхто не сіє, а він по городах десь
береться. Нам же тепер не дають маку сіять.

простить, я больш не буду. Я нічого не чув і не знав».
Пішов сабі Бог. А в дядька вродив гарох, страшне. На
другий год хазяїн знов сіє у цей же самий празник,
на Сорок святих. «Здрастутє». – «Здрастутє». – «Шо
це ви робите». – «Гарох сію». – «А сьогодні ж празник». –«А я торик пасіяв, да й який гарох у мене врадив. Я падумав, шо я знов у цей же празник пасію». От
Господь дав, шо вин тильки метелицю забрав.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Як до Олекси Теплого вилетить
бджола, значить їй треба облетіться. У нас у свекра
були бджоли, то отако снігу. Виносили всі рядна, застиляли сніг, виносили, на рядна ставили вулики, шоб
облетілися бджоли.
БЛАГОВІЩЕННЯ Кались строго дуже було. Да Благовіщення у землі не рабили. Гасподь паблагаславить,
таді йди у гарод. Як нема Благовіщення, то не садили
нічого. На Благавіщення у печах даже не тапили і не
варили, все рабилося раньше, а то вже празнували.
ЮРІЯ На Юрія
Юрія збіралися, зносили, вип’ють гарненько.
По житі качалися, шоб уродило. Забірав той, у чиїй
тарилці осталося. Хліб худобі віддавали. Лушпайки і
схавалакістки оставляли у полі. На Юрія шоб варона схавала
ся в житі, – буде вражай, буде харашо.

ВОЗДВИЖЕННЯ Це ж уже здвигається земля. Уже ж
тоді нічого не роблять на городі після Воздвиження.
Уже земля стає на мертву точку, то не можна було нінічого робить. А тепер уже оруть і не дивляться. КаКажуть, шо і жаби, усе уже тоді завмирає після ВоздВоздвиження.

РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ
КУПАЛА) ПапаР
ІЗДВО
ІЗДВ
О ІІОАННА
ОАНН
ННА
А П
РЕДТЕЧІ
РЕ
ДТЕЧІ (ІВАНА
(
рать цвіте на Івана Купайла. Папороть цвіте, і хто її
найде цвітка. На Івана Купайла обливаються водою,
але не для дощу, просто.

ПОКРОВА Після Покрови
окрови уже починаються такі празпразники, шо ідуть дівчата заміж. Каже:

Записав О. Васянович 25 вересня 2003 р.
у с. Липівка Макарівського р-ну Київської обл.
від Омельчук Ніни Андріївни, 1938 р. н.,
Кученко Ганни Тимофіївни, 1918 р. н.
та Юхименко Ольги Юріївни, 1935 р. н.

Ф

Е

СПАСА До Спаса не можна яблук їсти тому, у кого умерло мале дитя. Бо будто би воно там ходить і просить
яблука, а йому кажуть, шо твої яблука свиня поїла. Як
мати їла, то тій дитині не попаде яблука. А то все воно
забобони.

ІМ

Покрівонько, Покрівонько,
Покрий мені голівоньку.
Не тряпкою – хустиною,
Шоб не була дівчиною.

Уже після Покрови починаються свайби.

МАКАРІВСЬКИЙ
АКАРІВСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН
с. Великий
еликий К
Карашин
арашин

Записав О. Васянович 8 липня 2004 р.
у с. Великий Карашин Макарівського р-ну Київської обл.
від Аксьоненко Євдокії Яківни, 1920 р. н.,
та Євченко Софії Федотівни, 1925 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як кутю їмо, то гукаємо: «Мароз, Мароз, іди з нами куті їсти». При матері, було,
у окно постукаєм. Гукали і на першу, і на другу. Їх же
три куті: перша кутя – Бідна, або іначе Постна, а друга
кутя перед Новим годом – Багата, а перед Водохрещами тоже була Бідна кутя, кажуть «Водопостна».

с. Липівка

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза гукали на перву кутю,
шо перед Різдвом. Казали: «Мороз, Мороз, ходи куті
їсти». Як ставлять кутю на покуть, то діти залазять під
стіл і квокчуть, шоб квочки квактали. Сіно, на якому
стояла кутя, старалися класти під квочку, шоб квочка
усідчіво сиділа.
СОРОК СВЯТИХ Сорока покладе сорок палок на гніздо.
БЛАГОВІЩЕННЯ За скільки пчола вилетить до Благовіщення, стильки після Благовіщення буде морозу ще.
Яка погода на Благовіщення, то така й на Паску. До
Благовіщення у землі не робили, бо Господь не благословив. До Благовіщення не можна ставки запокувать,
бо не можна землє ворушить.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербний тиждень не сіять, бо подождали да через тиждень, то зовсім хуже породило.
На Вербному не сіять, бо поросте таке, як верба.

СТРІТЕННЯ Стрічання – стрічається зіма з весною. Хто
переможе. Як буде тепло, то весна перемагла зіму. А як
буде мароз, значіть зіма перемагла. Буде холоднавата
літом.

ЮРІЯ По житі на Юрія качалися. Качалася і я лічно.
Я була молода. Вони всє були молодиці, а я дівчина.
Готовили пряженю, вареники, все зносились, сядали
за стіл, і я вже ж з ними трошки пила, гуляла.

СОРОК СВЯТИХ Сіяв дядько гарох. Аж іде Бог. «Здрастутє». – «Здрастутє». – «А шо це ви робите?» – «Гарох сію». – «А сьогодні празник». – «Ой, хай мені Бог

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Один Микола заб’є кола на тепло, а другий – на холод. До Миколи не сій гречки і не
стрежи овечки.
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ПАНТЕЛЕЙМОНА На Пантелімона нічого не робить.
У нас кажуть «Паликопа». Сохрань Боже шось робить, бо може попалить грім копи.

с. Мар’янівка
Записала З. Гудченко 1994 р.
у с. Мар’янівка Макарівського р-ну Київської обл.
від Маруженко Уляни Василівни, 1919 р. н. ,
родом із с.Усів колишнього
Чорнобильського р-ну Київської обл.
МАЛАНКИ Козу водили. Співали:
Огого коза сіра,
Дє ти, козонька, роги поділа?
Она отвєчаєт:
Дє я роги поділа – за суль проїла,
А суль дорога – коза золота.

с. Пашківка

Записав О. Васянович 12 липня 2008 р.
у с. Осикове Макарівського р-ну Київської обл.
від Гукий Надії Федорівни, 1923 р. н.,
Гукия Леоніда Федоровича, 1924 р. н.,
та Мельник Віри Корніївни, 1926 р. н.
АНДРІЯ Пекли коржа великого, а тоді дірка там. Цей
корж називався «калита». А тоді вже вішали його тамечки на сволоку, а тоді вже хапали. Бере рогачі і так
наче на рогачі їде. Те вкусить, а те не вкусить. У того
квач такий умазаний у чорне, то мажуть. Було таке.
І дівчата, і хлопці на рогачі їхали. Дівчата ворожили.
Чи це на Андрея, чи на Новий год перекидали чоботи
через хату чи через ворота. Собаку приводили у хату.
Буває, шо одну балабушку понюхає, понюхає і не віКазьме, а ті поїсть. Шо це таке? Господь його знає. Ка
жуть, шо ту дівку ніхто не посватає.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
РИСТОВЕ
РИС
ТОВЕ Ку
Кутю
тю варять тільки перед Роже
Рожеством. Перед Новим роком хто варить, а хто – ні. Мати
кутю варила з ячменю. Товкли у ступах ячмінь, пере
тирають його або перемивають його, тоді робили
кутю. Там був мак і сахар. А потом уже робили кутю
ваз рису. Багату кутю перед Новим годом пошті не ва
рили. Перед самим Рожеством – Бідна кутя. Все пісне
Баварили: риба, вареники, капуста тушена. А вже на Ба
гату кутю більше ідуть свататься. Це вже перед самим
Новим годом. Це уже готовлять усе скоромне. Перед
покуКрещенієм кутю не готовлять. Кутю ставили на поку
таті. Там же ж єсть пшениця, овес, ячмінь, просо – та
кий «дід» зроблений. Там він стоїть од самих жнив до
самого Нового году. Роблять із сіна кубелечко і туди
ставлять у мисці кутю. До Нового году це сіно стоїть
на покуті, а у нас у матері була така полиця, де цей
на
«дід» стояв знов аж до Нового году. Мороза гукали,
казали: «Мороз, Мороз, іди кутю їсти». Так три рази
казали. Колядують оце ж на Рожество. Колядують аж
до Нового году. А перед Новим годом да щитаються
Меланки. Там уже щедрикують. Колядувать можуть
усі, хто може: і старі, і малі. Ну я вам скажу, шо у нас
не ходили. Мої діти не ходили не засівать, не колядувать, не христувать, нічого не ходили. І ми не ходили.
Ми у такий період були, шо не ходили нікуди. Було,
шо і при нас ходили діти і засівать, і колядувать, а ми
не ходили.

Е

Записав О. Васянович 2 жовтня 2003 р.
у с. Пашківка Макарівського р-ну Київської обл.
від Голубенко Галини Омелянівни, 1936 р. н.,
Павленко Анастасії Іванівни, 1928 р. н.,
Павленка Степана Харитоновича, 1923 р .н.,
та Лебединець Надії Яківни, 1928 р. н.

с. Осикове

Ф

ви-Варвари ночі ворвали. Було не СавиСавиВАРВАРИ Сави-Варвари
ти да не Варварити, да на сорочку нафургалити, а як
прийшов Микола, до лежи на лавці гола.

ІМ

оза гукали на перву кутю,
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза
шо перед Різдвом. Казали: «Мороз, Мороз, ходи куті
їсти». Як ставлять кутю на покуть, то діти залазять під
стіл і квокчуть, шоб квочки квактали. Сіно, на якому
стояла кутя, старалися класти під квочку, шоб квочка
усідчіво сиділа.
Різдва до Багатої куті сміття
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Од Різдва
у хаті збирали, виносили під яблуню, шоб родила. І де
будуть собаки гавкать, туди треба шоб заміж пішла.
Багата кутя перед старим Новим годом. Варили три
тре
куті: перва – на Роздво, друга – на Багату кутю, а третя – перед Водохрещенням. Перед Водохрещеннями –
Посна кутя, а перед Роздвом – вобще кутя.
СТРІТЕННЯ Стрічання
річання – зима з літом стрічаєтця.

СОРОК СВЯТИХ На Сорок
орок святих ворона должна со
сорок палочок положить собі на кубло. Як мороз на
Сорок святих, то значить морозу вже не буде. А якшо
не буде морозу, то буде ще сорок морозів. На Сорок
святих треба внести сорок картоплин, шоб родила
картопля.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення, поки землю піп не
охрестить, не освятить, тоді не копають. Бо це гріх.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верба свячена садовитця і бить скотину, як перший раз у поле виганяєш.
ЮРІЯ На Юрія качалися на житі, шоб жито родило. На
Юрія як ворона у житі сховаєтця, то врожай буде. На
Юрія по росі ходить. Відьма збирає росу, тоді забирає
у корови молоко.
ДМИТРА До Дмитра дівка хитра. Треба, шоб посватали
усіх, а Запуски 27 листопада.

ЯВДОХИ На Явдохи сіють розсаду. На Явдохи весна починається.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як приходили з вербою, то били і казали: «Верба б’є, не я б’ю». Ставили її у хаті коло вікон.
Як уже навесні будеш виганять корову, нею треба виганять скотину. Ми ніколи цю вербу не садили. З прошлого году лучче вербу спалить, ніж десь викинуть.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Помиться треба, шоб чистому буть.
Із свічкою ішли із церкви і хрестики випалювали на
сволоці. А тепер, мабуть, і не випалюють. Це свічка
сильно хароша, як пожар, шось таке. То вроді з нею
треба обійти. Це страсна свічка.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Намський Великдень. У четвер перед самою Паскою. Садить нічого не мона, бо це
Намський Великдень.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЮРІЯ Я знаю одного Юрія у году – 6 травня. По житі качалися. Я ще малою була, а ми на полі жили. То люди
несли шось там їсти, випить і качалися. Здорови качалися. Дітей там не було, а стари, як і зараз помню,
шо качалися. Воно ще не дуже велике, то піднімалося.
Колись же не було так їсти, як тепер, то там, майбуть,
усе поїдали. Знаю, шо один дядько взяв мою матір,
шоб качаться. А я така невелика була, да я його дубцем, дубцем, шо такий паганий дядько. Качаються подвоє. Як на Юрія заховається ворона у житі, значить
буде харашо. Гарбузи на Юрія садять.
ТРІЙЦЯ Колись моя мати і моя баба всігда садили огірки у Клечальну суботу перед Трійцею. І вони управляються разом з цими. Колись носили липу, рвали
татариння, а тепер нігде його не найдеш. Це клечання
робили. А то коло хати є і м’ята, канупер, піжма. Воно
так пахло гарно. Тепер так нема. Липу, де було місце,
то там і ставили у хаті. У Німеччині на Тройцю на воротях ставлять березу. Я це сильно добре помню. Те
клечання стоїть, пока не посохне. А тим колись голову
мили: там і любисток, і канупер.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Сушили одежу, викидали одежу, шоб
просохала. Зранку мились. Було мати покойна кажуть: «Ану, обмиться треба».
ВЕЛИКДЕНЬ Ходили христосувати. Це в кажду хату;
«Христос воскрес! Христос воскрес! Будьте здорові!
З празником! З Великоднем!».
ТРІЙЦЯ Прикрашали хату. Гав’яр рвали, долівку затрушували травою. Гав’яру нарвуть, становили любисток
ото, гав’яр.Становили дуба. Казали «поставили дуба»,
його обряжали ото так. Дуб ставили отам на вигоні.
Біля нього гуляли, танцювали, співали. Пастухи на
корів вінки надівали. Було таке, шо уже корова прийшла, і вінок на розі.
АНН
ПРЕ
РІЗДВО ІОАННА
(ІВАНА КУПАЛА) Вогонь
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
палили. Вінки в воду кидали. Я сама, поки молода
була, кидала. Дивилися, куди попливе. Чи потоне, чи
попливе. Як потоне, то, кажуть, умреш, а як попливе,
кажуть, шо житимеш.

Е

МАКОВІЯ На Маковея треба сім маківок святить. Їх сім
мучеників Макавеїв, то треба кожному по маківці. Колись у мене всігда був, а тепер немає. Колись і пиріжки
пекли, і вареники варили з маком. Колись у нас було
по четверо відер маку. Як ми його поїдали, хто знає.

бо там хрестики, а так, на покуті. На окно чи так. Тоді
як було печуть хліб, дак одламлюють свяченої верби
да ото у хліб тоді ото так становлять.

с. Єрківці
с.

Ф

СПАСА До Спаса
аса не їли старі люди яблук, а молодші їли.
У кого дитя умерло, то сохрань Бог їсти яблуко або
грушу.

ВОЗДВИЖЕ
ЖЕНН
ННЯ
НН
Я До Воздвиження,
Воздвиження, кажуть, і сіять можмож
ВОЗДВИЖЕННЯ
на, і садить, а тоді вже земля лягає спать.

ІМ

ВОЗДВИЖЕННЯ У Мостищах
стищах Храм. Кажуть: «Не йди
в ліс, бо весь гад воздвигається да ховається у свої
нори». Одна казала, шо як пішла, дак не рада була і
світу. Ховаються усі вони по норах да і лізуть, і лізуть.
А тепер, може, уже і перемінилося.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ
ЕРЕЯСЛАВ-Х
ЕРЕЯСЛАВХМЕЛЬ
МЕЛЬН
НИЦЬКИЙ
РАЙОН
РАЙОН
Вовчків
с. В
овчків

Записала З. Гудченко 15 вересня 2009 р.
у с. Вовчків Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
від Проценко Параски Ільківни, 1922 р. н.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Ходили щедрувати:
Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала.
Шо ти, тьотю, напекла, неси швидше до вікна,
А шо наварила, неси до барила.
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кольце ковбаски,
А ще мало – дайте сало,
А ще й ковбасу, додому понесу.
ВОДОХРЕЩА Йдуть до церкви. Батюшка ходе на Ордань по хатах і пише Ордань. В мене оно на дверях торік написав, так воно оце і не стерлось. Ордань писав.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Приносили з церкви вербу, становили на покутях і на грядки застромлювали. Вона ж маленька, так не закопували, так, застромлювали. Били,
казали: «Верба б’є, не я б’ю. Через тиждень – Великдень, недалечко червоне яєчко». Становили на ікону,

Записала З. Гудченко 30 жовтня 2009 р.
у с. Єрківці Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
від Бацан Катерини Петрівни, 1945 р. н.

Р
ІЗДВЯН
ІЗДВЯ
Н
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР Все готовим. Старалися готовить усе, що положено, як би там не було, шоб була
вить
і кутя, шоб було все на світі. Старалися. Бабуся було
до цього так готовиться. Це було святе для людей,
шоб діти попробували, шоб це ложками правильно,
шоб кутю не хватали, шоб тихесенько, шоб не спугнуть, бо святі прийдуть, Боже сохрани. «Повечеряли і тихенько, дітки, сидіти, бо покійні прийдуть,
не можна кричать». Лишали, накривали хлібину, це
все рушничком, лишали все на столі і ложки клали,
не догори, а плашма клали ложки, як положено, і це
обов’язково, у ту миску ложки клали, з якої ми їли
кутю, і зверху клали хлібину. Нишком ходили колядувать, бігали потроху, але потім у школі получиш
таке – не дай Бог хтось побачить. Хто млинця дасть,
хто канфету, хто що дасть. Цікаво. Хотілось. Так коло
родичів побігаєш трошки, шоб не бачили вчителі.
Дивилися ж. Колядували. Так цікаво було. Да такі
були морози, да снігу скіко багацько, да так хочеться
побігать. А не можна було.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. Веху ставили на Зелену неділю:
палку їхали в ліс у Дівички чи в Ковалинівку, хлопці
привозили, травою зеленою, лепехою, квітками украшали, ставили на майдані, гуляли. Тоді зірку чіпляли.
Тоді ж ікони, Боже сохрани було, дак зірку вирізували, украшали стрічками красиво, гуляли цілу ніч коло
цієї віхи, танцювали. І то ж ще хто кращу зробить: на
хуторі чи на Гаразькій, чи там на Озерках. То в кого ще
й краще. І ше й берегли, щоб не звалила друга вулиця.
Цікаво було.
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с. Помоклі

с. Чопилки

Записала А. Артюх у червні 2009 р.
у с. Помоклі Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
від Канупер Ольги Іванівни, 1937 р. н.

Записала З. Гудченко у вересні 2009 р.
у с. Чопилки Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
від Кролівець Олександри Данилівни, 1925 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю на покуті ставили на
сіно. А тоді як пройшли ж оце ці дві неділі Свято́к,
пройшла оце, в нас дві куті, і от перша, тоді строга,
а тоді вже як прощеніє, після другої куті прощеніє,
кончилісь Святки,́ тоді забірають те сіно і передивляються, понімаєте, і то там як якусь сінину найдуть, дак
це треба, шоб таку корову́ чи на масть держать, я вже
його позабуваля, а знаю, шо то дивилісь, переклядалі
ото те сіно. Отак трошки жменькою набереться, під
кутю поставиться, а там…

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувать ходили. Діти співали,
їм гостинці давали, канхвети.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця.
А суха – не така,
Дайте, тьотю, п’ятака.

МАЛАНКИ Це сходять ото бульо, мати покойна розказуваля, як після Роздва чи на Роздво, дак табуном ото
ходять попід вікнами і гукають ото: «Пустіть поколядувати, можна?». І пускають од хати до хати ото. Пожалуста. Виходять, одсувають двері, і ото бульо, мати
розказуваля.
Бігла теличка з Березничка
Та й до дяді в двір.
Дай, дядю, пиріг, а не даси пирога,
Візьму вола за рога
Та й поведу на моріг,
Зоб’ю йому правий ріг.
[Ворожечок] любити,
А воликом робити,
А пушкою поганяти
На пшениченьку орати,
Пиріжечки заробляти.
Вечір добрий!

ТРІЙЦЯ Уквітчували
тчували в хаті. Я знаю, мати ламали яких
квіток та у хаті ставили. Так страшне. Липа це було
основне дерево і клен. Клен саме главне. За вікони і
так на стінах чіпляли. Гвоздичок заб’є і почепе. І на вово
рота обязатєльно застромить. Так таке кучеряве тоді.
На хліви вішали, на повітку, на все. І на колодязі.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ В церкві правилося, паску святили, людей
насходиться страшне. Майдан – це був головне у селі.
І гойдалки були, дак хлопці там, дівчата гойдалися.

ПОЛІСЬКИЙ
П
ОЛІСЬКИЙ РАЙОН
РАЙО
смт К
Красятичі
расятичі
асятичі

Ф

Записав О. Васянович 14 серпня 2003 р.
у смт Красятичі Поліського р-ну Київської обл.
від Я
Яковенко Галини Зосимівни, 1930 р. н.,
Шляхової Катерини Григорівни, 1907 р. н. ,
та Аврамчук Катерини Григорівни, 1925 р. н.

ІМ

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрували
дрували на Новий рік:
Щедрик-ведрик, дайте вареник,
Грудочку кашки, кільце ковбаски,
Ще й мало, дайте й сала,
Дайте ки́шку й ковбасу.
***
Ордані,́
На воді, воді, на Ордані́
Матір Божа ризи прала,
Свого сина сповивала,
На ялинці колихала.
Де взялися анголята,
Взяли його на крилята
Та й понесли попід небесами.
Ті небеса розтворилися,
Всі святі поклонилися.

ПЕТРА І ПАВЛА Співали петрівчаних пісень:
Петрівочка, мала́ нічка,
Не гуляла наша дівочка.
Чого вона не гуляля?
Її мати не пускаля.
Її мати не пускаля,
У комору зачиняля.
Сиди, доню, у коморі,
Поки пройдуть поговори.
Пройшли, пройшли, лягли спати.
Тоді пущу погуляти.
Тоді підеш погуляти.

НОВИЙ РІК ((ВАСИЛЯ) Мороза гукали на кутю проті Нового году. Казали: «Мороз, Мороз, а йди куті
ті
єсти». У цей вечір береш сокеру, перевесла крутиш.
Под’язуєш дерева і кажеш: «Як будеш родить, то не
буду рубить, а як не будеш, то зарубаю».

СТРІТЕННЯ На Стрічення зима з літом стрічаєтця. Якщо
буде вода у цей день, то на мокре літо, а якщо сухо, то
на сухе літо. Як нап’єтця півень у калюжі води, то віл
нап’єтця у борозні. Буде мокре літо.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих треба сорок вареників зварить.
БЛАГОВІЩЕННЯ Колись до Благов’єщення землі не копали, казали, шо ще зараней.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свєтет вербу у церкві і садят на вуглу
хати трошкі оддаля. Її нада не резат, не рубат, вона захіщає од грому. Як вербу святат перед Паскою, так тиє
гіллячко сушат, і як у печі топімо, так мі тиє гіллячка
палили, шоб грозу одвести. Це робили, не дожидаючись грози, а як висохне.
ТРІЙЦЯ Троєшним тижнєм неколи не можна купатца,
бо когось вони [русалки] втягнуть. Троєшний тиждень починаєтца од Тройци і кончаєтца у понедєлок –
на Проводи. Ходили на кладбіща, цвєти носили. Русальки – тиє, хто втопітца.
ПАЛИКОПА Не робили люди у цей день, бо може запалить копи, може і хліва запалить. Паликопа – Пантелеймон.
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КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

РОКИТНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Бушеве
Записала Л. Артюх 8 липня 1990 р.
у с. Бушеве Рокитнянського р-ну Київської обл.
від Скорецької (Краєвської) Олександри Федорівни,
1901 р. н., та Шоставицької Ганни Марківни, 1918 р. н.
АНДРІЯ Ворожили балабушками, собаку кликали, ротом воду носили, щоб замісить їх. Калату пекли, вішали яблуко й калату, вбирали діда, малювали: «Діду,
діду, я до тебе калату кусать їду. Ти будеш кусать, а я
буду писать!». Як засміється – сажею по лицю мазали.
Калата́ з трьох коржів.

МАСЛЯНА Масниця.
Колоди
́
́ чіпляли – подарки давали
кумі, братам, сестрам. Це і є колода.
́ Усе їли, а колись
м’ясне не їли, тільки молочне. Варили вареники з сиром, налисники печуть, сирники.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Жи́ляники пекли, жиляні коржі.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Середохресна середа. Правилося у
церкві, поклони били. Празник. Хрести не пекли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Голови вербою мили, щоб коси росли:
«Верба б’є, не я б’ю, за тиждень – Великдень, недалечко червоне яєчко».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Все щоб було чисте, вимазане, білено.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Страсть. Свічки несуть до хати,
хто донесе, хрестики роблять на сволоці. Свічку сама
зсучу товсту, страстна свічка помічна од грому. ЗдавЗдав
на так. Рогачі, коцюба, лопата хлібна – викинуть на
двір навхрест, і грім десь одходить.
ВЕЛИКДЕНЬ
ска.
Вели
кдень.
ЛИКДЕН
ЛИКДЕ
НЬ Па
Паска.
Велик
́
́кдень. Корові хліб на Паску
святили. Пекли бабки́ – у формі, здобніша від паски.
Й калач, і паска. Крашанки, писанки. Поросят пекли,
стегно опечу, ковбас, сіль, ніж, хліб святили. Не бігли.
Все їли. Шкаралупки не викидали – курям давали.
засушу
Свиням свяченого не давали. Курям з бабки засушужит
вали вершечок, як болить щось, з’їсти. Корові – житній хліб святили, сушили. Як заслабне, давали у пійло.
Сіль свячену сипали у харчі. Крихти – курям.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю робили з пшениці, узвар
у золейнику, мак терли, мед або сахар. В узварі груші
треба. Найстаріша [жінка] у хаті несла на покуть кутю
в рукавицях. Щоб в курчат були кошлаті ніжки, треба
квоктать «квок-квок» і ставить на покуті. Тоді квочка
багато курчат водитиме. Під кутю сінце ставили з ясел
коров’ячих, рушник. А тоді знов те сінце – корові. На
кутю ставили сніп, кутю і узвар. А тоді його молотили,
і як сіють, у те жито сипали обжинкове зерно. Стіл на
Святвечір: рибку, пісне, пиріжки – капуста, квасоля з
гарбусахаром, мак з квасолею, калину з буряками, з гарбуказом – начинка. На кутю часом вареники варили з капустою, опеньки туди. Борщ пісний, кутею начинали
ставечерю, риба, борщ з квасолею. Що в кого є. Все ставили на стіл. Ночувало на столі. Ложки оставляли. Чи
буде вмочена. Причти були: як чиясь вмочена, то те й
приходило з сродніків вечеряти. Примічали, хто з них
прийде вечерять. Чия ложка перекинута. Це робили,
щоб приходили вечерять. Кутя стоїть, свічка горить.
Тінь по стіні не одна іде. По стіні йдуть і клоняться
туди, де кутя. Сама бачила на свої очі. Це добре, коли
придуші приходять вечерять, бо як зло в хаті, то не прийдуть.

ЯВДОХИ Явдо́кія. Картошка-явдо́шка. Вносять ту [картоплю], що сіять будуть.

ТОВЕ До ц
еркви йшли, а тоді обідали:
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
церкви
скоромне, кутя, холодне, м’ясо спікають, не варять,
з учора, капуста, голубці, ковбаси, кров’янки [«киш
[«кишки»], ко́вбик з голови. Смажили. Варили холоде́ць.
Носили вечерю бабі й кушали. Колядники ходили
із звіздою. Зрослі йдуть, убиралися, з Козою. Циган,
шапки вбирали, на плечі погони. Їм гроші давали,
щось із хліба, конфети.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Пісне варили. На Голодну
кутю Мороза кликали. Виходять з кутею та й гукають
з ложкою: «Морозе, Морозе, іди до нас куті їсти. Та
не поморозь ні озимини, ні ярини, ні городини. Щоб
уродило жито-пшениця, щоб ми не голодували». Підкидали до стелі кутю, щоб збіжжя мороз не морозив.
Хазяїн кликав. Та кутя, що зверху, курям кидали, щоб
їли.
МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрували, хто
хтів, мав охоту, діти, дорослі. Удосвіта йшли посівальники. Давали теж гроші. Дітям гостинці, бо вони на
них ласі.
СТРІТЕННЯ Стрітєнія. Стрічається зима з літом. Як на
Стрітення півень води нап’ється, то до Юрія віл напасеться! Капа із стріх.

МИК
ИКОЛИ
ОЛИ ВЕСНЯНОГО
ВЕС
МИКОЛИ
Ми йдем, цямрина дерев’яна,
молімося Богу з сестрою Ганькою. Бачу страшну чорну
плигну
дорогу та довгу-довгу. А я думаю, що то жаба плигнула, та тінь пішла, не вірю у те, що вона бачила, коли це
ла,
я бачу сама живого святого Миколая у криниці, а він
плечима «двиг-двиг». «От вилізе з води», – мені посипало по спині, перехрестилась. Неверующому Бог
дав, щоб повірила. Миколай Чудотворець привидівся.
Тепер я все вірю. А сестра заслабла, лежала год десять
слаба на ревматизм. А тоді одужала, то й була її чорна
довга дорога.
ЮРІЯ На жито качатися ходили, їли, пили, співали, товчуть скраю жито.
ТРІЙЦЯ Ламали клечення: гілля клену, ясен, липу, осику, березу. У ворота втикали, в стріху. Потім викидали, однести на річку на воду. Долівку сипали татарським зіллям, м’ятка, чебрець. А потім кидали в льох
до картоплі, щоб миші не їли. Купаться не можна, бо
топленики будуть. По глину не йдуть, бо обвал буде.
ПЕТРА І ПАВЛА Спасова борода на Петра, коли зажинати їдуть. Сніп нажинає, як останеться, то Спасові
на бороду, хлібинку клали під неї. Не заламували,
зав’язували.

с. Острів
Записав О. Васянович 17 липня 2008 р.
у с. Острів Рокитнянського р-ну Київської обл.
від Царенко Зої Іванівни, 1951 р. н.,
та Сич Ганни Антонівни, 1927 р. н.
АНДРІЯ На Андрея ворожили дівчата. Кидали чобота
через хату. Пекли пампушки. Запускали собаку, кла-
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ли пампушки на лаву, а собаку держали голодного.
Чию пампушку візьме, то та і заміж піде. Були дуже
гарна дівчина Катерина – вона ж страшно хоче, шоб
її пампушку з’їв собака. А він її пампушку візьме і під
стіл зариє. І оце щороку візьме і під стіл зариє. А та
Катерина загинула. [...] То баби калету пекли. Був Коцюбинський. На рогачах їздили, стрибали, мазалися
смолою. .
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколу колись давали нам
гостинці – бублички малесенькі. Ну, тоді так не знали, шо то святий Миколай, тоді казали, шо треба дать
дітям, бо діти – то ангели, ще ж не нагрішили нічого.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять три рази. Перша – перед Різдвом – Голодна, перед Новим роком –
Багата, або Щедра, а перед Водохрещем – Голодна.
Мороза на кутю гукають: «Морозе, Морозе, іди до
нас кутю їсти!». Мертвих запрошують. А те дерево,
яке не родить, то його б’ють сокирою на першу кутю.
[Кажуть:] «Якщо не будеш родить, то я тебе зрубаю».
І б’є топорищем. Дідуха уміють люди у нас робить, на
покуті на кутю його ставляють. Там є якась спеціальна кількість колосків – чи 57 чи 27 – по 3.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Івана Купала пускали вінки зі свічками. Папороть цвіте
6 липня перед Іваном Купалом. Ті люди, шо її збірають, то діти у них гарно живуть. Кажуть, шо є у лісі
такі гнізда, з одним отвором. На очеретах є якесь таке
гніздо. Як діти добре живуть – і син, і дочка, і одна,
і друга, то кажуть, шо це їхня мати знайшла те гніздо.
СПАСА На Яблучний Спас святять мед, колосочки, –
«квітка» називається. Цю квітку на горище і її використовують на весілля на коровай. Треба, щоб було
54 колоски – 27 з одної сторони і 27 з другої. Дев’ять
раз по три. І в’яжуть червоною ниткою. Складають
докупки. Воно таким букетом три штучки і поклали, три штучки і поклали, і так дев’ять по три. А тоді
зв’язують. Одна китиця получається, а тоді друга, і
кладуть отак [навхрест], а тоді на ту квітку кладуть і
ложки також навхрест.

ТЕТІЇВСЬКИЙ
Т
ЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН
РАЙО
с. П
П’ятигори
’ятигори
’я
тигори
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ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олексу виносили бджоли. Це празник пчоловодів. Як бджола рано вилетіла,
то буде тепло.

ти робили, – обов’язково роздають цукерки і пряники
дітям. Колись, казав мені дід, шо це Розигри.

Ф

ногузи заранні прилітають – до Благо
ОБРЕТІННЯ Чорногузи
віщення. 9 березня – на Обретєніє обертаються
пташки перші назад. А ластівки пізно прилітають. Їм
далеко летіть, вони пізно прилітають. І гуси зарані
летять.

Записала Г. Бондаренко влітку 1987 р.
у с. П’ятигори Тетіївського р-ну Київської обл.
від Загородньої Наталії Іванівни, 1904 р. н.,
та Рябенко
Ряябенко
Р
бенко Параски Явтухівни, 1902 р. н.

МАСЛЯНА На Масляну були колодки. Ще люди
пам’ятають і у нас ці колодки.

ІМ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербаа не од двору. Верба зберігається
виколо ікон. Вербу коло корови не ставлять. Вербою виганять корову і назад її на покуть. Виганяли на Юрія.
Страсть із свічками верталися
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть
додому, надівали шкілко, і свічка повинна горіти аж
до самої хати. Багато людей ідуть. А тоді випалювали
хрести. Там же таке вузеньке горличко. Випалювали
над кожними дверима по одному хрестику. На сволосволо
ках теж випалювали.

ЮРІЯ На Юрія
ія по житах качалися – просили у Бога
здоров’я. І сьогодні виходять. Але є молитва якась до
Юрія. Качаються на одну сторону, на другу, лягають
на живіт. Піднімають ноги. У нас є одна така жіночка, вона на двох палицях, але де б вона не була, але до
поля вона дійде, покачається і просить здоров’я. Каже:
«Мене Господь Бог укріпляє».
ТРІЙЦЯ На Трійцю клечають і клечанням, і липою.
У хаті портрети були, то над всіма вішали липу. А клечання ставляли і вішали і над дверима, і на заборі.
Клечання – це клен. Татарське зілля – татериння – на
підлогу кидають. Любисток, м’яту стелили під ноги.
Тоді його згрібають, в’яжуть у снопики, миють голови дівчата, і хто хворий, то купається. Клечання стоїть
тиждень. У суботу застеляють – у суботу і забирають.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Є ще після Зелених свят на
другий тиждень у понеділок якийсь празник, шо люди
обід коло церкви варять. І люди, які згрішили, – абор-

АНДРІЯ Ка
АНДРІЯ
Калиту
литу пекли, вішали її до стелі. До калити
під’їзджають на коцюбі. Квача в сажу вмочали: «А я
буду калити кусати!» – «А я буду по губах писати!» –
«А я вкушу!» – «А я впишу!» Дівчата ворожили. Скуб
сталли
и стріху: скільки зернин висиплеться – стільки ста
ростів
р
остів прийде. Кілки считали: вдівець, молодець...
Собаку перевеслом перевязували і вводили до хати.
Пампушки клали перед нею: чию першу вхопить, та
дівка перша заміж піде.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво колядували хлопці. Дорослі починали так: « Позвольте Христа звеселити!».
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Козу водили. Коза була у житній
сніп завязана. Ще той, хто був Козою, держав на палці якісь роги зроблені і махав ними. Засівали зерном.
Ходили щедрували.

СОРОК СВЯТИХ Нічого не робили. Розказували таку
історію: «Пан пішов до єврея портного, приніс йому
матеріал і каже: “Поший мені на Сорок святих”. Той
йому і пошив сорок маленьких костюмчиків».
МАСЛЯНА Масляниця. Збиралися баби по хатах, вареники варили. Полоскали зуби [перед постом]. Колодку чіпляли і хустки вишивані хлопцям.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святили, потім її садили. Били
одне одного, приказували: «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень!». На піч грубу гілку кидали на дітей,
щоб не балувались.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Всі мились, купалися. Співали цю
пісню:
На Чистий четвер по вечері
Йшов Христос по беседі
Й зустрів дівку, воду несучу.
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– Дай, дівко, напитись, смагу вустам прогонити.
– Ця вода нечистая, з гори піску нанесена,
З клена листу наметена,
Сама ти, дівко, нечистая,
А ця вода пречистая.
Девять синів, дівко, мала,
В ції воді потопляла.
Стала дівка злякалася.
– Не стій, дівко, не лякайся,
Йди до церкви, сповідайся.
Тільки дівка в церкву увійшла,
По коліна в землю ввійшла.

ТРІЙЦЯ Молодьож робила гойдалку. В лісі між двома
високими дубами прибивали перекладину на висоті
восьми-дев’яти метрів. Тоді дві берези, запарювали і
скручували з них «калачі»[колеса, кільця], зв’язували
кінці їх. До них прив’язували одним кінцем довгі
жердини – кружельки. Цими калачами надівали кружельки на перекладину між дубами. А знизу до них
кріпили користку – широку доску з двома дірками.
В ті дірки пропускали кінці кружелок і штопором залізними прутами. Ох і гойдалися! Не дай Бог упасти
або вдарить кого! Це робили в лісі недалеко од кринички. В лісі була криничка. В ній святили воду на
Водохреща, святив батюшка. Криничку ще колись
якась, кажуть, графиня зробила. Дуже в ній добра
вода. Цямрина зроблена з чорного мрамору. Коло неї
стоїть хрест деревяний і огорожа. Там тоже ставили
Маковея. На хресті висить і зараз образ. Його баби
міняють, бо на дощі, на морозі ж пропадає бистро. ЗаЗа
раз Бог висить, а то ніби Мати Божа колись була. До
кринички ходили на Водохреща, на Тройцю. Ходили
баби і там сідали, балакали, празникували. А молоді
недалеко в лісі робили гойдалку.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Писали писанки, хто вмів. Запікали порося з хріном в зубах, клали в ночвах, несли святить. Святили паски, сир, масло, сало. Ножа святили.
Як корова б’ється, щоб біля неї був свячений ніж, щоб
не пацалась. Послє свяченого руки мили і воду лили
під дерево. Скорлупки пускали на воду. Закопати кістки од свяченого м’яса і скорлупки в землю то вродить
маруна – пахуча біленька квіточка. [...] Ходили діти
христувати. Повні торби нахристуєм. Хрещені носили
подарки хрещеникам. На перший день Паски йдем на
кладбище. Несуть свячене, їдять там, кажуть: «Христос воскрес!». Це щоб і вони знали, що Паска. Робили
Шума. Дівки Шума заплітали. Співали: « А в нашого
Шума зеленая шуба». Кривого танцю танцювали «Я в
кривого танця не виведу кінця».

хтось пускає друге яйце, щоб попасти в те перше. І як
яйця стукнуться, значить попав – то забирає собі
обидва.

Ф

ЮРІЯ Брали
ли пляшку, закуску, їздили кіньми на поле. По
полю качалися. По дорозі поїдять.

РІЗДВО
КУПАЛА) У нас
РІЗДВ
ІЗДВО
О ІОАННА
ІОАНН
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (ІВАНА
(
звали
звали «Купайла», а «Купала», то вже в школі так казать
стали. Дівки робили віночки, клали на кусок березоберезо
вої кори, ставили свічку і пускали на воду – гадали.
А менші дівчата робили вілечко. Це верхушка верби,
висотою приблизно два метри. Чіпляли квітки – арго
аргонію, чорнобривці і другі всякі, які були, ну, арганія –
обізательно. Дівчата ще загодя, за дня зривали квітки
в балію з водою, щоб не посохли. А ввечері вбирали
вілечко.
вілечко. Баби при цьому стояли і співали пісні. А ще
до вілечка, крім квіток, чіпляли вишні. Я пісень добре не знаю, бо сама не дуже співала, то співали баби.
Одну трохи помню:
Ой на Івана на Купала,
Вийшла дівчина гарно вбрана.
Усі на неї зглядаються,
Що вона гарно вбирається.
Один хлопчина не зглядався,
Бо він для неї все старався.

ТРІЙЦЯ Зелені
ені святки. Клечання ламали – бересток,
липу, татарським зіллям посипали підлогу. На вікнах
робили хрестики, під стріху клечання затикали. Люди
казали, що на Трійцю ходять русалки.

ІМ

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВАНА КУПАЛА)
К УПАЛА) Ті
Тільки
льки
дівки справляли. З вишні робили Купайло. Віночки,
квіти на нього вішали. Вогню не палили. Собі поплепоплетуть віночки, сидять круг дерева і співають. Потім
його розривають і беруть по кусочку додому, кидали
на огірки. Вінки зберігали, часом підкурювали ним
корові вим’я, як погано доїлась. Вдома мати вечерю
варить: кисіль з ягід, вареники.
ПЕТРА І ПАВЛА Варили
ли мандрику.

СПАСА Яблук
налук не їдять до Спаса. Як вижали поле – на
збираємо на квітку, на Спаса її святили.

ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН
м. Фастів
Записано 1989 р. у м. Фастові Київської обл.
від Площенюк Валентини Василівни, 1957 р. н.,
родом із с. Мохначка Попельнянського р-ну
Житомирської обл.,
та Балушок Катерини Василівни, 1916 р. н.,
родом із с. Ждани Лубенського р-ну Полтавської обл.
ВЕЛИКДЕНЬ Після церковної служби сходилися всі
на вигін і там гуляли. Били яйцями навбитки. А ще
грали в таку гру. З липового лубка робили лоток,
десь завдовжки з метр. По ньому один пускає яйце –
крашанку. Воно біжить і тоді на землі стає. А другий

Ми й собі трохи лялякали, але співали все баби. Вони
приходили і сідали співали. А молодиці не приходили – в тих роботи хватало. Коли наставав вечір,
несли вілечко до води, до ставу. На верху його прикріпляли свічку і свічки несли в руках. Вносили вілечко в воду, а хлопці дуріли – вкидали дівчат у
воду. Це все робилося ноччю. А тоді у воду вмочали вілечко і всі кидалися, і розкривали його. Кожен
старався ухопить його. І несли на грядку на огірки.
Главне – на огірки положить. Бабуся казали, що тоді
гарні огірки. Після цього хлопці й дівчата стрибали
через огонь. А ми, менші, погигикаємо трохи і – додому. Робилося все по кутках, по групах, по інтере
сах. Кожен куток на своєму ставу, копанці. Не так, як
зараз кагалою, всім селом організовують. Тоді ніхто не
організовував. Це було десь год тридцять назад.
МАКОВІЯ У нас коло кожної криниці ставили таких «Маковеїв». Робили хрести, збиті з дерева. Їх
об’язували квітками, щоб не видно було палки. А на

www.etnolog.org.ua
ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

кінцях обв’язували букетиками. Їх робили з сояшника, маку, чорнобривців і мальви. Хрести робили мужики, а обв’язували квітками жінки. Величина – десь
в рост чоловіка. Це робили баби, а молодиці надівали ще й гарбуза наверх, як голову. А молодьож ще й
вирізали в гарбузі ніс, рот, очі і всередину ставили
свічку. Молодьож робила хрест, могли взять молоду сосну, метрів шість. Ну, баби за того гарбуза на
них бурчали; це ті баби, які вже ж релігійні були. Ці
хрести звались «Маковеї». «Маковеїв» ставили коло
криниць і вобще коло води. І моя мати ставила в дворі коло криниці, і зара ставить. Коло церкви ставили «Маковея». Такі «Маковеї» ставили й тепер ставлять в селах колишнього Корнинського куща: городок Корнин, села Білки, Раківка, Ставки, Сущанка,
Мохначка.

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Засупоївка

МАСЛЯНА От на Масницю, було, не дають ні сметану
їсти, нічо, ото сир і масло, в таку діжечку складають.
Оце грудку масла сколотять, а тоді сир кладуть туди,
а тоді вже на Масницю варять да їдять, да п’ють, да гуляють. Масницю справляють, колодки чіпляють, подарки чіпляють. Це ж колодку чіпляють на Масницю.
Оце ми ідем у гості до вас і несемо там шось.
ВЕЛИКДЕНЬ Діти ж ходили хрестували. Дорослі ходили в гості одне до одного. Качелі там робили. Ну, при
мені вже ж не бульо, а це вже я замітю, там у нас, оце ж
воно вже позастроюване. З одної сторони і з другої був
яр, була така здорова качеля. Дорослі дівки да парубки́,
а ми, діти, ходили дивилися, як ото гойдаються там.
ЮРІЯ Григорія.
игорія. Я знаю, це шостого травня качаться.
диУ поле ходили чогось. І оце кажуть: «Пошлі в поле ди
виться на посєв». Це на Григорія. Да якось там, шо як
пограк уже, не видно грака́ с посєву, дак це хороший по
сєв. Оце таке було в нас.
ТРІЙЦЯ
РІЙЦ
Я Зел
ена неділя. Явора становили ото ж на Зелену
РІЙЦЯ
Зелена
неділю. У нас становлять і там ото, шо «Горою» ми на
нагузивали. Раньше – Гора, а тепер – Шевченка, ходили гу
лять до явора. А тоді ж у кві
квітки
тки
його урядять, дак ото
́
явор! Було обривають, де в кого не є квіти, да до явора.
Коло явора ото музика грала, танцювали, гуляли.

Е

Записала З. Гудченко у вересні 2009 р.
у с. Засупоївка Яготинського р-ну Київської обл.
від Нешви Софії Іванівни, 1922 р. н.

йдемо, а тоді з церкви там, воно ж їхнє, да воно ж, видно, од озера таке болотце,́ і ото там тоді святить.

РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ
Р
ІЗДВО
ІЗДВ
О ІІОАННА
ОАНН
ННА
А П
РЕДТЕЧІ
РЕ
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) Івана
кажноКупала в нас сильно справляли, оце справляли кажно
го году його. Ото на Івана Купала ходили там до річки,
там і гуляли.

Ф

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Свята, вже ж я замітила, це таке,
це на Роздво кутю сідаєм їсти всі перед іконами, момо
лимося. Повечерали, світло вже або свічку засвітим,
або там якийсь каганець, горить цілу ніч, ми на пол
ляжемо.

ІМ

ВОДОХРЕЩА Ходили
дили оце ми до церкви на Водохреща,
уже й я ходила до церкви. У Яготин, а тоді в церкву
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БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ РАЙОН *
с. Кам’яний Брід
Записали Г. Бондаренко та О. Васянович
24 липня 2008 р.
у с. Кам’яний Брід Ульяновського р-ну
Кіровоградської обл.
від Тритуряк Тамари Кирилівни, 1929 р. н.,
та Саржевської Ганни Федорівни, 1925 р. н.

РІЗДВО
ІЗДВО
ІЗДВ
ХРИСТОВЕ,
РИСТОВЕ,
РИС
КОЛЯДУВАННЯ Колядували уже
ОХ
ТОВЕ, КОЛЯДУВА
на Рождество. На Святий вечор носять вечеру. Хре
Хрещеники носять до своїх хрещених батьків, мамів. Кла
Кладемо пару калачів, там канфетів, пряників, а як була
голодовка, то мама клала нам у мисочку трошки куті і
оце варенички і посилала нас. Бо тоді голодовка була,
не було калачів щоб пекти. А вони дають гостинці, хто
гроші дасть, хто конфетки, хто праніки. Як трошки заза
можніші були, то давали хустинку чи платтячко. ОтаОта
ке. Малеча в самий перед іде колядувать. Ще ніхто не
ходить ні до кого, а вони уже біжать: «Щедрик-ведрик,
дайте вареник…». А ні, колядують, то в щедрівку ще
щедрують. Колядують і хлопчики, і дівчатка. А на Новий
рік
порік то желатєльно, щоб хлопчик зайшов перший по
сіяти. Щедрують і дівчатка, і хлопчики.

ІМ

Ф

Е

МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколая щось купляєш, як
діти сплять, і під подушку кладеш. Діти, як привчені,
то знають, шо треба під подушкою шукать гостингостинця. І зараз так. Як я була мала, то щось такого не попомню. Це вже зараз таке стало. Раньше так було важко.
Узуєш мамині чоботи, підеш посковзаєшся і назад,
бо ще ж і другі хочуть сковзатися. Не було такого,
щоб усім було взуття. Як мама знає, що цей хлопчик
не слухається, то всім покладе гостинчик, а йому у те
врем’я та й не покладе. «А шо це мені нема?» – рюмсає
і плаче. «А ти не слухаєшся, як будеш слухатися, то і
тобі святий Миколай покладе». – «Я вже буду слухаслухатися!» То вже мама візьме і дасть, бо ж жалко дитини.

риба. Я добре пам’ятаю, як ще батько був, то сідали
вечеряти коло одного стола. В їдній мисці кутя, і поки
батько не попробує куті, доти ніхто не їсть. Батько
взяв вперед, перехрестив миску. Це я як зараз бачу.
Попробував куті, а тоді ще раз. Ану, дівчата, хлопці,
бо був і брат, і нас три сестри. А тоді до стелі – ловіть
роя. Хто роя спійме. А ми ловимо. Як падає пшеничка,
то хто спійме роя.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
ЧІР Як зварила
зварила я кутю і несу на
покуть, а там у мене стоїть баночка із свяченою воводою. Кладу я ту кутю, а там у мене, є дві свічки, то я
одну розколола, а другу так поклала, щоб хрестик, та
й кладу у кутю. А тоді йду та й кажу: «Кво-кво-кво!
Несу кутю на покутю. Цяп-цяп-цяп». Це щоб курчата
були на покуті, робили кубелечко із сіна, а тоді клали
каструльку з кутьою чи горщик. Але тепер у каструлькаструль
ках. Це на покутю клали. Узвар варили, як кампот та
такий. Мама казала, шо були і дідухи з пшениці, і з жита.
Той сніп «дідух» називається. Я таке знаю, але не роби
робила такого. Кутю варили із пшениці. Чиста натуральна
пшениця. Сидимо, вибираємо, щоб вона гарна була.
Часом таку, як є, варили, а часом присмажували, а тоді
макогоном у макітрі обтирали, вивіяли те, воно обсиплеться. Тоді уж кутя та. А зараз большинство беруть
кутю у магазині. Вона уже готова, обтерта у кульках
продається. Кутю заправляли і маком, і горіхами,
і халвою, і мед можна. Колись так само і мед , і горіхи,
халви тоді мало було. Чула, шо треба, щоб дванадцять
страв було. Колись же візьміть вареники, то варили
із картоплею, із капустою, із вишнями, грушки варили і терли, із фасолею. А ще кутя, риба варена, рибу
студили. На перші свята риба це обов’язково должна
бути. Холодець холодцем – свинина, а риба то должна
бути. Вареники як їмо із капустою, то должна буть і
* До 2016 р. – Ульяновський район.

ВОДОХРЕЩА Уже як відійшли свята, то батюшка ходить від хати до хати з кропилом – святить. У хаті
освятює все. А як він до хати йде, то зразу робить
хрестик на дверях. Батюшка малював. Було таке, шо
прийшла, воду принесла з Крещенія, то це взяла у
стопочку, кругом хату обійшла, посвятила, зайшла у
хлів, як у мене є яка скотина, то побризкала і кури,
і козу, і свиню. А тоді беру у чашку води і йду до нашої
криниці, і перехрести: « Во ім’я Отця і Сина і Святого
Духа. Амінь». І водички вилляла, щоб і у криниці вода
була свячена. Бо це я знаю, бо це я робила сама. Тріщи –не тріщи, а вже йде не до Водохрещі, а до Великодня. Вже до весни ближче. Вже морози перервуться.
Вже після свят іде до весни.
СТРІТЕННЯ Стрічається зима з літом. Як на Стрєтєніє
нап’ється півень води, то це, вроді, на врожай. Должні
бути дощі. Як будуть дощі, то буде і врожай.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то це ще
можуть бути сорок морозів. Може, не мороз, то приморозки. І кабаки цвітуть, а морози можуть бути.
БЛАГОВІЩЕННЯ Кажуть люди, що до Благовіщеня –
воно в числі, сьомого [квітня], нічого не можна робити. Спішать люди, а от мій чоловік то казав: «Не буду
до Благовіщеня садить. Ще Господь не благословив
землі. Ще не всьо з землі повилазило: ящірки, гадюки.
Ще багато чого сидить в землі. Воно після Благовіще-
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ня вилазить». Казали, шо яка погода на Благовіщеня,
то така і на Паску. На моїй пам’яті було, шо співпадало, а було, шо і ні.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну неділю буває і тепло, і холодно. Смотря коли попадає. Паска тоже буває і у
апрелі, і у маю. І дуже рання буває, і пізня буває. Береш вербину, ідеш посвятиш, хто б не був, як стрінеш,
то поздороваєшся і дасиш вербину одну. Б’ють вербичкою і кажуть: «Верба б’є, не я б’ю. Через тиждень
Великдень. Недалечко червоне яєчко». Тако б’єм по
плечу: вона – мене, я – її. Дома прийшла і каже ті самі
слова. Ця верба свячена на покуті стоїть.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У четвер купалися, бо це Чистий четвер. А милися, як прийшли. Хто коли красить: є такі,
що в четвер або у п’ятницю. Може, й ходили [до річки]. Казала мама моя покойна, що колись люди як хворіли чесоткою, то ждали четверга Чистого, щоб скоро
піти у річку скочити, обмитися від того всього. А так
ми не ходили. Це ж холодно.

ПАЛИКОПА Прокіпля – є сьвато таке. На Прокіпля
копи прокидаються. Там зібрав хазяїн, то є копа, а тут
ще нема. Так копи прокидаються.
СПАСА До Спаса не можна яблук їсти. До Спаса треба
потерпіти. А перве яблучко треба попробувати те, шо
освячене. Усім не можна їсти, але діти ніколи не видержували. Це старі люди, шо це знають, шо Спаса не
було, то не їдять. Прийшов Спас – купуй рукавички
про запас.
ВОЗДВИЖЕННЯ Це таке велике свято. Вужі, ящірки,
гадюки злазяться, насікомі всякі. Вони зариваються у
землю.
ПОКРОВА Це як дівчата пожиліші такі, то просять
Бога, щоб дав їм долю. Якщо вітер на Покрову дує із
Могильної, у нас на Могильній празник на Покрову,
то це буде люта зима. Казали:
Покрівонько, Покрівонько,
Покрий мою голівоньку
Сякою-такою ганчіркою,
Щоб не була я дівкою
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ВЕЛИКДЕНЬ До Паски стараються. Робимо ми запіканку таку: беремо м’ясо, печемо корж такий на яйцях,
місимо, у печ печем, потім вийняла – на терку потерла
того коржа, туди яєць набила, шкварок. Покласи це
все на дечко, посередині мясо, зверху знов корж, і засунути у піч. Це по-нашому називається «начинка».
Тепер, як уже мами у мене нема, я все рівно так роб
лю. Як немає у мене м’яса, то я курочку беру. Люди
є з тістечком роблять її. Але я привикла, як мама,
у мене коржом. Крашанки, сир запікали. Хто умів –
писав [писанки]. Ми писали, например, то я й тепер
як крашу: я петрушки рву і приліплюю, тоді у чулок
капроновий і кидаю його варити. І воно як узорчик.
І воно звариться листочками. А ні, так тепер дочка
привозить, щоб надівати наклеєчки. [Що несли до
церкви освячувати?] Що маємо, те й несемо. І пряничпрянички, і канфети, і крашанки, сир, ковбасу, сало, чищечищені білі яйця. [Нащо чистити?] Ну, я не знаю. Так було
прийнято. Водичку беруть, у баночку – солі. Прийшли
з церкви, ще темно. Уже мама буде нас: «Вставайте,
набудемо снідати». Встаємо. Помолилися, як мама на
павчила, «Отче наш». Сідаємо до столу. Ріже мама па
ковтасочку, яйце свячене, сир й начинку. А тоді вже ковта
ємося. От я з вами ковтаюся і з нею. Ваше розбилося,
а моє – ні.

ГАВРИЇЛА Громове свято. Гримить, блискає. Неззя робити, бо може копи запалити.

ДМИТРА Дівка хитра
хитра до Дмитра.

с. Л
Луполове
уполове
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Записала Г. Бондаренко 2002 р.
Записала
у с. Луполове Ульяновського
УУльяновськ
льяновськ
р-ну Кіровоградської обл.
від Зайченко Ольги Мануїлівни, 1915 р. н.

ТРІЙЦЯ Квітчальна
верчальна субота перед Трійцею. Квітчають вер
бою. Хто живе на долині, то йдуть ламають у них вербу,
хто так ламає, а хто питає наламать верби на квітчання.
Жнемо травички на долині і покидаємо на підлогу. Щоб
не бур’ян, а така – сінокос. Воно лежить до тьох днів,
а тоді збираєм ту травичку і кинути її на воду. Кажуть,
шо це шоб трава росла, щоб вона не виводилася.
ЮРІЯ На Юрія треба садити кабаки. Як уродять, то буде
гарний врожай. У году один Юрій, а Микол – два.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки.
ІЛЛІ Ілля як приходить, то кажуть, шо ніззя купаться.
Вже щоб у ставок не йшли купатися, бо вже добре
холодна вода, можуть простужуватися, можуть бути
топляники. Як підуть дощі, то і яблук не досушаться.
Змочило та й пропало – згнило. Ви мені вибачте, але
казали, шо неззя купаться, бо Ілля в воду насцяв.

ВЕ ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Паску
Паск пекли, крашанки красили. Як є
ВЕЛИКДЕНЬ
ковбаска, йшли до церкви святили. А як нема, то так і
було, а вже як стало лучше, тоді все було. Писали [пи
[писанки].
санки]. Моя мама понімала, як. Ой гарні були писанкі.
Дуже
Дуже гарно моя мама писанки робила. Це вже вони
на сорок днів писали, це вже сходяться до них молоді
дівчата, пишуть писанки. Бо це хлопці кажуть, а вони
і пишуть, по два дні писали. [Хлопцям дарували?] Да,
хлопцям платочки і всьо дарували колись. На Великдень хлопці тоже приходили поздравлять дівчат, дарили їм платочки. А дівчата їм – по дві писанки.

ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН
с. Казавчин
Записав О. Васянович 25 липня 2008 р.
у с. Казавчин Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Запорожець Фросини Юхимівни, 1924 р. н.
АНДРІЯ Андрея колись святкували. Пекли балабушки,
собаку вводили і взнавали, хто хутче віддасться. Дівчата воду носили ротом, шоб балабушки зробити.
Одного году у нас у хаті робили Андрея. Дівчата набирають води ротом, а хлопці начинають видумувати, а вони попирхають, посміються та й повиливають
ту воду. Навіть тато наш помагав їм. То собаку введе.
Ті балабушки поклали на стільчику, застелили полотенцем. Їх було десь три чи штири дівчати. Хлопці з
ними такі, шо вони до їх ходили. А він уведе собаку
на ціпку, той їден ухватив, а тоді другий ухватив. Та
стали сміятися, шо та хутче віддасться, а та – потім.
Так і получилися. А тоді ще калиту пекли, помагали
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їм, бо піч була у хаті. Калита така, як корж – сантиметрів двадцять. Дівчата вирізували стаканом середину – таку дірку робили, шоб було як повісить. Хлопці
під’їжджали на коцюбі і казали: «Їду калиту кусати».
А той тримає у руках ганчірку і каже: «Я буду по морді
писати». – «А я вкусю!» – «А я вкрешу!». І є такі, шо
вкусить і не засміється, а є такі, шо засміється, то він
його по морді сажею. Як покусали, то поклали на стіл,
розрізали та й усе. На Андрея готують хто шо має.
Вареники не варили. Колись ходили попід хати і смикали стріху, бо околотом була вкрита. Підслухали під
вікном, як хто скаже. Чи то «Сядь!» – до дитини. То
«Біжи!» – шось дати їсти кому. Як почує «Біжи!», то
скоро віддасться, а як почує «Сядь!» чи «Тихо сиди!»,
то ще буде сидіти. Буває, шо побачать, то хтось під вікном, то кажуть: «Іди, іди. Скоро віддасися уже».
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Святий Миколай колись не приносив нам гостинців. Це вже тепер таке почали.

ВОДОХРЕЩА Крещеніє, Іордань. Раніше воду святили
на Бугу, там вирізували хрести із льоду. Може, десь і
ходять на річку, а у нас не ходять. Тепер на дворі коло
церкви освячують воду. Вдома свяченою водою умиваються, п’ють водичку. І там тоже можна пити, я таке
бачила, лиш треба за собою взять крушечку. Кроплять
вікна, двері у хаті і у сараї, вскрізь можна покропити.
Хрестики малюють. Тепер після Крещення батюшка
ходить святить хати і сам хрестики малює крейдою на
дверях. Тріщи – не тріщи, а йде не до куті, а до червоного яєчка.
СТРІТЕННЯ Стрітеніє – празник, шо стрічається зима з
літом.
ЯВДОХИ Євдокії
окії – первий день весни. Як Явдоха тепла,
то буде і весна тепла. А як вітер дує звідки, то буде і
холодна весна. Так кажуть люди, то і я так кажу.
СОРОК
ОРОК СВЯТИХ Як мороз
мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозів.
ТЕПЛОГО
ОЛЕКСИ
Т
ЕПЛОГ
ЛЕКСИ Як на Т
ЕПЛОГО
ОО
Теплого
еплого Олекси тепло, то буде
пертепле літо. На Теплого Олекси виносили бджоли пер
ший раз.
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РІЗВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять два рази: на Святий вечір перший перед Різдвом і Святий вечір другий перед Водохрещам. Кутю варили тільки з пшениці, а зараз варять із рису або і геть не варять. Я люблю,
шоб пшениця була терта. Я не замочила, не зробила,
то зробила з рису. Вона і добра, але не з пшениці. Я у
Росію їздила, то там варять тільки з рису. Чи в них
так заведено, чи у них нема пшениці. Заправляли сасахаром або медом, маком, добаляли цукерки. Її треба
трошки лишити. Воно постоїть та кисне. Для чого ж
киснути. Треба лишати для упокойників, шоб на столі
було трошки. Всьо шо їсти, то можна лишити. Кутю
ставили на покуті. Там із сіна свіженького чистенькочистенького робили кубелечко. На стіл клали сіна трошки під
скатерку, бо Ісус Христос родився на сіні. Потім те
сіно або кидають на горище, або як маю кури, то клакладу, шоб гарно неслися. Чоловіків тато, як прийдемо до
них, то приносим на другий день калачі, а у них місце
на столі від куті. А для чого він підкладав, я не знаю.
Мій тато не підкладав. Вечеру носили діти на Святий
вечір, а на другий день діти взрослі, жонаті несуть до
батьків калачі. Раньше не було нічого, а тепер кладуть
сорочку чи рушничок, платочок. Вечеру як несуть, то
беруть кутю, калачі, а зверху кладуть канхвети чи ще
шось. Вечеру несуть хрещеним, а ті давали гроші, хто
скільки має: чи руб, чи два. Як принесли калачі, то
батьки можуть дать гроші, але не взрослим, а онукам,
а ще більше – правнукам.

треба і самому совість мати. Як посіють у хаті, то садовили на порозі, шоб квочки сідали. Зерно те курам
давали.
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БЛАГОВІЩЕННЯ
Б
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ До Благовіщення
Благовіщення у землі не можна
поламалоробить, але тепер уже не спольняють. Усе поламало
ся. Казали, шо Бог повинен поблагословить. А тепер
спішать, бо вологи менше стало, я бачу, шо хто садить
Благовіщенраньше, то у того і урожай. Яка погода на Благовіщен
ня, то така і на Паску. Це справджується, так припадає.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ,
Колядувать
ТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ
КОЛЯДУВА
ідуть у перший день Рожества, в основному – хлопчики, не положено дівчаткам, але як іде дитина, то не виженеш, не крикнеш на неї. Колядували хто як угоден.
Колядували під вікнами, їм виносили хто шо має, пекли пранічки, бублики. Колядували колись діти удень,
а увечері взрослі йдуть да несуть тички, а на тичках –
калачі. Пекли спеціально такі калачики невеликі.
МАЛАНКИ Взрослі ходили колядувати увечері, шоб поколядувати, посидіти у хаті. Тато на щедрівку брали
до хати. Як щедрували, то хлопці вбиралися в Діда
Мороза, приходили до хати. Діти колядували під вікнами, а взрослих брали до хати. Як повечеряли у хаті,
то давали калача, а більш нічого не давали. Посівають
тільки хлопчики. Дівчата і тепер не ходять, не можна
дівчаткам до хати іти. Треба чоловікові зайти у хату
першим. Можна і не пустити жінку, як іде до хати, але

ВЕРБНА
В
ЕРБН
ЕРБ
Н А НЕДІЛЯ На Вербну неділю холодно. Вербприниця – знов зима вернеться. І це так воно все при
ниця
ходиться. Вербу свячену зберігають у хаті на покуті,
ходиться.
шоб грому не було. Тримають тако у хаті. Як нова
верба, то я поміняю. Стару виношу то в комору, то
коло печі. Я всігда, як прийдем із церкви, то посаджу,
і вона така розкішна росте. Кажуть, шо треба, шоб
верба була на обісті. Перший раз корову виганяють
цею вербою.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Колись ходили до річки митися, купатися. Або хоча б вдома треба помитися. Як тепла
погода який год, то можна і коло річки помитися, як
холодно, то ніхто не помиється. А у мене шось не получається вранці помитися, бо там тісто мішу.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску сонце грає. Так гарно. Всякими
орнаментами: і голубеньке, і розовеньке кругом його.
Усяке. Воно один год. Шо і хмарно, але цей год було
гарненько. Чистим оком дивиться, не треба нічим затмарювать. Прямо чистим оком дивитися, а воно так
бігає, бігає. Ти відвернешся, а воно і ще в гочах бігає.
Паску треба пекти у четвер, а у п’ятницю не можна
нічого пекти, навіть хліба не можна пекти. У суботу можна пряники прісні спекти. У п’ятницю можна
шось друге робити, але ніколи не печуть. Моя сусідка
яйця у четвер красить, а я не хочу у четвер, бо це ж ще
довго, вони ж можуть ще спортитися. Я у суботу красю. Як коли маю врем’я. Яйця красимо красками або
цибулинням. Я беру трохи цибулиння, а трохи краски,
то гарне виходить. Я не годна писать писанки, і мама
моя не вміла, але сусідка наша пише. Колись писали

www.etnolog.org.ua
ГАЙВОРОНСЬКИЙ РАЙОН

писанки. Як хто любитель цим займатися, то усно покине і буде писати. Там було і голубе, і розовеньке,
і жовтеньке, і біленьке, а усе поле синє. На Паску у кошик святить беруть усе, шо мають: сир, паску, ковбаску, крашанки, масло, сало, свічку, сіль, хрін. Ножика
не беруть. Мак беруть святити. Коло мене стояла жінка одна. А батюшка як святить, то уважно дивиться,
шо у кожного стоїть. Прийшов і каже: «А це сховайте,
шоб воно не стояло. Нізя цього святити». Я кажу: «Шо
це він там таке сказав?» – «Ніж. Ножі нельзя святити». Я не бачила, а чула про це. Як і колись, так і зараз,
хто шо має, то те і бере святити. Як хто не може нести важкого, то бере собі пасочку, сиру кусочок, шоб
посвятити. Як приходять із церкви, то христуються,
а потім сідають снідати. Найперше починають їсти
яїчка. Нарізають усього свяченого потрошку на тарілочку. Як приходять додому, то кладуть у воду крашанку і гроші, шоб уміватися і бути гарним і багатим.
Яічко нельзя бити до стола. Можна бити одне об одне
або ножем бити. Це не про крашанку, а про звичайне
яічко.
ЮРІЯ На Юрія росу збирали.

СПАСА Хто хоче, то не їсть яблук до Спаса, хоче виконати. Я не їм тепер. Відколи мами нема, то я не їм. До
того я їла, а тепер – ні. Кажуть, шо як яблука їсти, то
на тому світі їм не дадуть. Як у кого помирали дітки
маленькі, то не їдять. Усі дітки будуть гратися, а у того
дитятки буде накусане яблучко. Так казали. Прийшов
Спас – бери рукавички про запас.
ПЕРША ПРЕЧИСТА Після Першої Пречистої роблять
уже весілля.
ВОЗДВИЖЕННЯ Воздвиженіє Чесного Хреста. До цього
дня вони ще ходять, вужі, жаби, а тоді вже ховаються.
ПОКРОВА На Покрову дивляться, відкіль вітер віє, то
така буде і зима. Як з півночі, то буде холодна зима,
а як з півдня, то буде тепла зима.

с. Кам’яний
Кам’яний Брід
Записав С. Сіренко 24 липня 2008 р.
у с. Кам’яний Брід Ульяновського р-ну
Кіровоградської обл.
від Лісинчук Олени Михайлівни, 1937 р. н.
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МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. Бо ще приморозки є.

ПАЛИКОПА Прокіпля – це як починаються жнива. Перший день, шоб снопа в’язать. Після Петра –
21 липня – Прокіпля.

РІЗДВЯНИЙ
Р
ІЗДВЯН
ІЗДВЯ
Н ИЙ С
СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
Треба
ЧІР Тр
еба було дванадцять страв
капусвопше. Борщ, вареники, компот. Вареники з капус
тою, із бараболею, з вишнями. Холодець варили. Це
як на другий день вечера, то треба, шоб був борщ.
Кутя, перше – кутю. Перше вариться пшениця. Труть
мак. Як в кого: з медом, з маком, хто як хтів. А узвар
варили із сушених вишень, і фрукти, і розводили
тарахкутю. А тоді ті ложки збираєш, йдеш на вугол, тарах
каєш: з якої сторони собака погавкає, туди віддасися.
каєш:

очинали після Петра. До ПеПе
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали
тра може там нажнуть сніп, два. Як колись сіяли на
городі, то половинку сіяла жита, а половинка – карто
картошка, грядки. Сіяли жито, бо треба було ж хати вкри
вкривати. Мама нажнуть сніп до Петра, шоб почати, а тоді
уже після Петра жнуть. Як жнива закінчать, то обжинки робили.

МАЛАНКИ На Маланку то вже вдівались: Маланка,
Василь.

ІМ

Ф

ТРІЙЦЯ Зелені свята. Травичку зелену по хаті всігда покидали, квітчали зеленим кругом. У нас там долина
була, це ми колись жили, та я і тут наламаю чогось.
Тут нема квітчання такого, а на долині стільки всяковсякого дерева. Я оце кльон ставлю широколистий. Аби не
вакація. Вакація – це не квітчання, а так усяке можна
ставить. У суботу перед Трійцею мертвих вспоминавспоминають, кажуть «Родітєльська субота». Вона щєтається
за утоплеників, убієнних, вішальників. Вона ще назиназивається «Квітчальна субота». Квітчання у хаті стоїть
тиждень. Після Тройці уже Запуски і йде Петрівський
піст. Колись квітчання несли на Буг і пускали. Дівчата
миють голову у ньому, можна митись у ньому. Колись
ходили на Буг і рвали татарське зілля, кидали його у
хаті на землю, на подвір’ї. Я цей год лише не трусила
цю травичку. Я у хаті уже не стелю, а лише на подвір’я.
Біля хліба колись клали.

ІЛЛІ Громове свято, коли не можна робить у полі: ні косити, ні в’язати, ні рубати, бо це громове свято. Ілья,
Гавриїл, Марія Магдалена, Пантелеймона – громові
свята. Колись у ці дні не робили. Колись казали, шо
у сусідки нашої дід був, як він був ще маленький, то
мати пішла у поле жать, взяла його маленького в’язати.
А чоловік шось робив удома. А тоді хмара надійшла,
грім. Вона начала його маленького кормить, то грім її
убив, а він остався маленький. Він остався сиротою.
То вже дідом він помер старим, а мати в’язала, і її грім
убив. Після Іллі не можна купатися, але купаються, бо
воно пече саме. Кажуть, шо Ілля холодну воду зробив,
пустив у воду холод.

Р
ІЗДВ ХРИСТОВЕ Щедрувати ходили, колядувати.
РІЗДВО
ПідЯк починаєм колядувати, щедрівками кінчаєм. Під
ходим під хату, колядуємо, заходимо в хату, навіть
роззуваємось.
Пане господарю!
Радуйся! Ой радуйся, земле, –
Син Божий народився!

ВОДОХРЕЩА Воду святять.
ВЕЛИКДЕНЬ Паску як святкували, то ходили до церкви. А як малою була, то кожен паски пік. Колічество
не огранічівалось, якщо то, то на каждого пекли. На
кажду людину пекли пасочки. Та й теперечки, як малим, то пекла всім вже внукам по пасці.
СПАСА В кого не було, то купляли мед. І ходили до
церкви, святили. Приходили додому, пампушки пекли
із маком.

с. Хащувате
Записав С. Сіренко 25 липня 2012 р.
у с. Хащувате Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Білоус Лідії Іванівни, 1937 р. н.
СТРІТЕННЯ Силу велику [мала стрітенська вода]. В нас
це 15 февраля Стрітеня. Встречається наче зима з лі-
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том. То вже люди собі замічали: до обіду, як з обіду,
і тоді знали, яке літо буде. Люди є такі, шо це можуть,
це замічають, вони знають, чи буде холодна весна, чи
рання весна, те вони знали. [Які птахи вважалися провісниками весни?] Шпаки і лелеки, це перші. Ше вперед лелеки прилітають, як ми кажем, журавлі. Ми до
журавлів: «Журавчики, ви прилетіли з далекого краю,
розрішаєм оселитися, де там собі [бажаєте]». Просили
здоров’я у них: «Ви сильні, облітаєте весь світ, перелітаєте моря-океани і нам дайте здоров’я таке». Побачили тако в небі ключ журавлів, і вже просиш. Якщо
високо, то це тепло, якщо низько, то це ше холодно.
Хто побачив, то так про себе сказали, та й всьо.
CОРОК СВЯТИХ Cвяткують люди. Не роблять нічого, не
шарують, не печуть, не мастять, не рубають. Готували,
хто шо хтів. Люди якщо собі хотіли, то випікали [жайворонки], як є в кого внуки, то випікали, дітям давали.
А вже, наче, осьо в мене самої нема внуків, так Бог дав,
шо не мають діти мої дітей. А ці, шо приходили, то пекла періжечки, шоб шось дати дитині в такий день.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ, ЗАКЛИКАННЯ ВЕСНИ [З яким днем
у Вашій місцевості пов’язують початок весни?] Благовіщення. Вже Бог поблагословив [землю], і вже начинаєм садити. [Чи існував звичай закликати весну?]
Аякже, було зразу. «Закликаємо тебе, весно!» Шоб рородило, по пшениці побігаємо. Ше як ми маленькі були.
Пекли наче такий невеликий коровай, такий хлібчик,
і це йшли собі на поле, там просили Бога, шоб не вивибило зерна. Розломували той хлібчик, їли і кого здибуздибували – давали. А на другий день Благовісник – це ще
більше свято, як наче Благовіщення. То він поблагопоблагословив, як Бог народився. Ми святкуєм ці два дні. Ну,
то як я стара жінка, то я святкую, а молодьож, може,
стірато не святкує, бо, знаєте, є робота, і діти, треба стіра
ти і палити. Палити, то палим ми всі, а робити, то не
робимо ми в ці дні. [Чи дозволялися польові роботи
до Благовіщення?] Раньше то не виходили. В колгоспі,
то канєшно йшли, а на городах то люди старалися вже
відіпісля Благовіщення. Бог поблагословив землю, віді
земмкнув, вона спарилася. Бачили колись, як парує зем
ля? Отож воно. Начала дихати, [можна] садити все.

до четверга, то могла в саму суботу спекти або в четвер рано, до одинадцяти часов. З обіду уже правилося
у церкві. В Чистий четвер усі йшли, як у нас кажуть, на
Страсть, та й вже там собі люди моляться, читають ті
молитви, які треба на цей четвер. Обично каждий день
чисто в хаті, но всьо одно треба його обновити, потріпати, все прибрати, щоб воно було чистенько. Каждий
Чистий четвер шоб було чисто в хаті. Шоб ти не замітала в четвер, не прибирала. А до четверга, в середу
прибрала і всьо. [Чи ходили купатися до річки?] То ж
холодно було. Як святили воду, то тоді ходили, а так –
ні. Хто піде зимою? Не зима – весна [рання]. [Які рецепти паски?] У каждого [свій]. Я собі молочка спражила, запарочку зробила на тому молоці, воно простиг
ло, тоді налляю вже і молочка напраженого, і дрожджі
кидаєш, яєчка кидаєш. Воно сходить собі. Замісила,
тоді знов підійшло, накидала у спеціальні форми, воно
сходить дуже гарно, виходить пасочка. А покрасити
зверха – там вже розбивається білок з яйця і пшонця
всякого, тепер є всякого, то ж продають, та й украсила,
тим білком потерла. Витягнула пасочку, та й тим білбіл
ком набіло застигло, так сунула в піч непаляну, ще те
теплу, воно собі застигло, біленьке таке, тим пшонцьом
всяким посипала собі, та й всьо. Ше висипають з того
пшонця хрестики, як хто має часу.
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ВЕЛИКДЕНЬ
В
ЕЛИКДЕ
НЬ Вж
Вжее на Паску то ковбасу пекли, це все сало
ЛИКДЕН
коптили, мнясо. Це всьо таке на Паску. Вже як прийдеш
із церкви, посвятиш, шоб воно вже всьо було готово.
Не палили три дні. У суботу приготовили все таке,
шоб не гріти його, шоб легше їсти було. [Як фарбували
яйця?] Тепер є набойки, а тоді... Я стара вже, то крашу
торлушпинням від цибулі. Збираю за цілу зиму собі в тор
бинку. Зварила того лушпиння і в тій юшці покрасила.
Як получається, то темне, а то є таке яйце світліше, а то
добавляють ше краски туда. Та воно виходить то зеледобавляють
зеле
неньке, а то жовтеньке таке виходило, а іноді біленьке,
неньке,
яке хочеш, таке зробиш. Хочеш, то в нас лобода, ясен
розвивається. То візьмеш лободи тої, приклала на яєчко, капронову [панчоху], поклала їх тако одну на другу,
натягнула добре, шоб не шевелилася там, і зав’язала,
друге, третє, кинула у воду, воно собі прокипіло, лушпиння це. Воно там червоненьке, а то пристало, то воно
там зелененьке, а то й жовтеньке виходить, а нє, то біленьке. Таке, скрашане, наче дуже писанка. А писанки,
то я сама це не робила, бо я не вмію робити. І мама не
робила. Нє, ніхто в нас цим не занімався, туди, більш на
Западну Україну, то там люди вміють рукодєльнічати,
то це як повишивають, ці писанки як порозмальовують, то закачайся, не надивишся, така краса. [Які страви
брали до церкви, щоб освячувати?] Мисочку сира, випікали, туди ізюмчик, сахар і всього, ванільки. Запікали
в печі. Клали кільце ковбаски, шиночок там, і все, що
там напікали, пиріжечків, шо маєш там, свічечку, клали
туди на той сир і пасочку посвятити. Шо маєш, там крашанок брали. Є запіканка яка, м’ясо чи сало. Оце тоже,
і сала звареного кидали, і сала сирового кидали, і солі
посипати, і все це брали до церкви, посвятиш, і тільки
це їли свячене. А то ми вже, дітки, хто живе вместє, сходилися в одну хату родини і розговлялися. І так і тепер
стараються всі в одну хату приїхати до мами на Паску,
шоб погостюватися разом. [Чи ходять на Великдень на
цвинтар?] Ідуть. Ну як хто знає, шо це треба. Як із церкви вийшла, то йдуть вперед на цвинтар, там поклала,
помолилася Богу. А в більшості вийшли із церкви та

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Пер
Первий
вий тиждень посту – то вопше як
такий строгий піст. Перед, до Паски, і молоді, як хоче
Пепостити, то постять. То то дуже строгий піст. То є Пе
трівчаний піст, Посівчаний піст, то Рожественський
притрипіст. То Рожественський піст – це тоже такий, притри
щитаєтьмуватися треба. І Великий піст – це великий щитаєть
ся, перед Паскою.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Вербу] пішли посвятили. Я там здибалася з якоюсь кумою чи з ким. «Не я б’ю, – кажуть, –
верба б’є. Недалеко червоне яєчко». Шо це осьо зараз
буде Паска. І там ше які прибаутки, хто знає. Я помню. Посміялися, наче поцілувалися. [Чи зберігаєте
вербу?] Да, і до цеї пори я зберігаю, наче цілий год.
Перед Вербною неділею в печі палю. Печу паски, то
тоді можна кинути в піч. [Навіщо її зберігали?] Щоб
не валялася десь під ногами. Верба – це ж Спасителеві
під ноги клали, як його вели на розп’яття. Не можу
розказати точно. Стелили Спасителеві дорогу вербою.
Та й через то так освячують і цінять її, бо верба має
дуже велику силу. Лєчебна вона, люба верба.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР То це вже треба, шоб у хаті кругом
було чисто, шоб ти паски спекла. Якшо ти не встигла
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й пішли додому, а коли там найдуть день чи коли там.
А як тепер час є, то сіли та й відвідали. Багато людей
йдуть відвідувати чи на перший, чи на другий день.
ЮРІЯ Він тоже відмикає поля. Роси вже починаются після Юра, бо до Юра то нима роси. Наче закінчується садити до Юра. [Чи збирали на Юрія росу?] Якшо тамечки, то казали, шо на Юра можна йти босими ногами, та
й будеш здоровша. І вмиваються ідуть, то ше молоді,
ідуть тамки собі. Колись, то первий раз худобу виганяли пасти. А теперки, тільки сніг зліз, то виганяют,
а тоді до Юра ніхто не вигонив худобу пасти.
ВОЗНЕСІННЯ Ми це празнуєм. Ми собі вареники варимо. Понаварували та й йдемо в цей день до церкви. Ну,
хто хоче, канєшно, хто має желаніє. В церкву, а тоді
йдемо собі десь, вгощаємся.

ПЕТРА І ПАВЛА Піст був, то ми постили. А на Петра
то ми готуєм жирну страву і все собі, і розговляємося
жирним собі.

с. Чемерпіль
Записали Л. Артюх та В. Сироткін 20 липня 1989 р.
у с. Чемерпіль Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
від Крот Ганни Терентіївни, 1934 р. н.,
Дяченко Ірини Тимофіївни,
Смілянича Тодосія Корнійовича, 1910 р. н.,
та Журжій Любові Пилипівни, 1939 р. н.
КАТЕРИНИ Від Катерини
Катерини сім’я прядива [конопля
[конопляне] у підтичку зав’язувала, а тоді на Гандрея сіяли
й підтичкою
чкою волочили. Казали: «Гандрею, Гандрею,
я на тебе сім’я сію. Підтичкою волочу, бо дуже заміж
хочу».

Е

ТРІЙЦЯ Гарно в хаті, як оберіг. То в хаті я накладую травичку, тоді я її позбираю, і в кухні, і на подвір’ї, і кругом.
Як був чоловік, то ше й на воротах. Привезе мені з лісу
всяких наче украшенія це зеленого, та й все то-то сиділи,
та й скаже: «Це наче як в лісі ми». Травичка чи восоки.
І собі святкуємо. [Що роблять із зеленню після свят?]
Цю траву все я наче складаю, і як вмирає дитина, то ту
травичку наче треба покласти їй у цю подушку. То такий
звичай, не знаю нашо. Наче не лиш у нас, то тут в селах
багато. Це скосили перву траву, вона така мнягенька, то
поставлю, вона висохне, і – на горище. Каждий год, і зараз у мене ше там є. [...] То це колись, як ми пасли корів,
то казали, що віночки там на роги начепити.

хочеш, нарвати. То я ходила, звіробой, там ше які. [Чи
дівчата пускали вінки на воду?] Пускали. Один раз я на
свій вік пустила, то никуди він не поплив, він був коло
берега, то так я нікуди не відійшла в друге село. [Чи існував звичай на Івана Купала жалити один одного кропивою?] Да, у нас шуткували: «На тобі цвіточки, на тобі
цвіточки». «Пах-пах» – один одного пожалили.

Ф

АНДРІЯ
АН
ДРІЯ На Г
Гандрея
андрея балабушки пекли, собакам давали.
Калиту кусали. Мийкою били в сажі. На Андрія (після
балабушок, вареників) дівчата бігали до вагітної жін
жінки, брали з забора гладущики, ночію
кидали у крини́
цю. Прийшли: «Тьотю, тьотю, де ваші ключі?» – «На
полиці або у вівсі. Шоб ви посивіли усі». Ранком вагіт
вагітна ніби сварилася для порядку. Це для того, шоб вона
благополучно мала дитину.

ІМ

ньше, то казали, що там руруРУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Раньше,
дисалки. Ми йдемо до Бугу, а мама каже: «Не йдіть, дивіться, бо верба там виросте, русалка затягне!». Шоб
Залоскочубоялися. [Що русалки робили з людьми?] Залоскочували їх. Бо мама казали: «Дивіться, бо русалка пійме
та й залоскоче». [Які русалки на вигляд?] З хвостом,
як риба, коси довгі, ніг нема. І то вона тільки в воді, то
ми [дітьми] у воду дивимося: нема русалки.

КУПАЛА) У які дні,
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (ІВАНА
(ІВАНА КУПАЛА)
(І
на які свята потрібно було запасатися лікарськими росрослинами?] Ну, та це кажуть, на Купайла. То тоже люди на
новий місяць, на старий місяць збирають. Ті, шо зби
збирають трави, то вони знають. В нас каждий год справсправ
ляють Купайла, спалюють кастьор, вони [діти] вже скаска
чут. А раніше, це за мої пам’яті, це змалку і до цеї пори
співають, концерти кладут, гуляют тамки собі, хто хоче.
В машині відкривают борта, і така сцена: розказуют,
співают, танцюют. А тоді вже музика грала, а тепер вже
музики нема, то там включат ту діскатєку чи шо воно
там, ту радіолу, да й діти собі гуляют. Є такі, шо купалися, люди, але я не ходила, не знаю. Вербу украшали
то вже цими вєночками. Вєночок сплели та й на вербу
вішали тамечки, то да. [Як дерево називалося?] Купальське дерево, не дерево, а верба. То це було, а тепер я не
знаю. [Яких пісень співали на Івана Купала?] Ого, яких
ви хоште, не помню я вже, а співают. [Чи знаєте розповіді про відьом, про їхню поведінку в Купальську ніч?]
Про відьом то й до цеї пори ходят повір’я таке, шо десь
ходят, але бачити я їх не бачила і не знаю. Хай собі ідут
своєю дорогою. [Чи відомі Вам повір’я, пов’язані із цвітом папороті?] Кажуть, шо його ніззя побачити, то так
як не можна побачити, як горіх цвіте, то так і не можна побачити, як папороть цвіте. Кажуть, шо треба йти
позбирати на Купайла [трави], кажуть, шо треба йти в
суботу, то треба йти трави нажати, тих травів, які ти

В
ВАРАВАРИ,
АРАВАРИ,
АРАВ
АРИ, М
МИКОЛИ
ИК
ЗИМОВОГО На Сави, Варвари,
Миколая не роблять, бояться гріха. Палити, варити
можна.
можна.
Р
ІЗДВЯ
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР Свята вечеря. Кутя. Варять з
пшениці, мак, мед, варять вареники з маком, з капус
капустою, рибу студять. Свиням не давали крихти з свяченого, бо вона свиня. На Святий вечір тато бере хліб,
сіль, іде до корови, здоровається з нею, а хліб – назад
до хати. Оставляли для мертвих душ – прийдуть вечеряти – й ложки, й кутю. На кутю прийдуть. Кутю –
на покуті, у миску на стіл. Сінечко – під курей, шоб
курчата велись. Коли кутю ставили на покуть, то мама
квоктали, а діти цяпали,
як курчатка. Сніп не ставили.
́
Ложки клали дві штуки. Мороза не кликали.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Рождество. Всю скоромину вживали: холодець, м’ясо жарили, тушили, ковбаси,
кров’янки. Ковбик не робили. Сало солили, не коптили, зараз коптять у коптилках. Колядують на Рождество. Діти, молоді дівчата, хлопці особо, женаті – до
рідних. Вечеряли, пили, їли. Дітям – конфети, яблуко,
пряники, гроші. «Дайте дзвінок залатати, бо не хоче
калатати». Звізду колись давно робили.
МАЛАНКИ Шедрують.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Посівають. Хліб не робили. Паляниці пекли.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Посний день. Кутю робили. Ложки для мертвих душ.
ВОДОХРЕЩА Крещення
Воду святили. Колись на Бугу.
́
Олтар з льоду робили. Ополонку святили.
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МАСЛЯНА Ма́сниця – можна їсти набілі яїчка, молоко.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Коржі з жита [пекли]. Запихали колоски в нього, назначали, чий колосок, як скрутиться –
то погано.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Середопістя. Хрести не пекли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святили. Помогає од грому. Садили, шоб прийнялася.
СТРАСТИЙ ТИЖДЕНЬ В середу пекли паски.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Перед Паскою. Ніхто не прав, не мив,
до цього дня прибирали, шоб бути здоровими, до схід
сонця на річку ходили купатися.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ До церкви. Красили крашанки.
ВЕЛИКДЕНЬ У суботу готовили м’ясне. Неділя – до
церкви. Святили сир, на ньому – сало хрестом, розрізане [або масло], свічка в паску, крашанки, ковбаса,
сіль, тоді сипали в сіль. Розговлялися з паски. Крашанка. Шкаралупки на воду виносила. Плинуть собі.
Рахманський Великдень, як припливуть собі крашанки, то вони й собі паску справляють.

МАКОВІЯ Мак святили. Корж з маком.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять перед Рожеством,
варять кампот січас, а тоді казали «озвар». А тоді стулів
не було у хаті, а лава. Аж у кінці – там, де лава, там сіно,
і ставляли там озвар і кутю. Поїдять, а тоді кутю їдять
із сахарком. Кутю варять із яшної куті, із ячменю. Кутю
варять два рази: перед Рожеством і перед Крещенієм.
Варять із ячмінної каші. Заправляли чим було. Кажуть:
«Не додай куті меду». Хто сахару добавить, мак добавляли. Мороза на кутю гукали: «Морозе, Морозе, іди
до нас вечеряти, та не поморозь нам жита-пшениці».
У нас баба таке казала, нами усіма руководила. Раніше
баби пекли то «коники», то «баришні» Як вечерю носять, покрашена така червоним «баришня», хто робив
канхвети такі великі. Як я вечерю носила, то мені хрищена за всю жизнь дала отаку лєнту. Принесла вечерю:
при«Добрий вечір, прислали батько й мати вечерю, а я при
несла, щоб велика росла. Добрий вечір, будьте здорові
з Святим вечором». А вони: «Спасіба». Оце я знаю, бо
відя носила вечерю. Принесла книша, отакий хлібчик, від
ціля вушки закачують і відціля.
РІЗДВО
ХРИСТОВЕ
колядуваР
ІЗДВО Х
РИСТОВЕ
РИС
ТОВЕ Хо
Ходили
дили хлопці, дівчата колядува
Підли. Не передівались, у чому було, у тому і йшли. Під
ходили під вікно, питали: «Можна заколядувати?».
Як у мене було що дать, то: «Колядуйте». А як нема,
стато: «Нема чого давать». Та й пішли вони собі. Всі ста
віралися, шоб було шо дать. Діти колядували під ві
кном, а пожиліші заходили до хати. Копійок колись
не було, то й не давали, а так якийсь коржик спечуть,
а як конхвета, то це ого! Торбинки полотняні шили,
і ходили з ними, або у платок завязув. Давали, шо в
страшкого було. А як хто дасть п’ять копійок, то це страш
не, така радість була. Я на пошті робила, вже ж була
не,
підтака зросленька, а мені мати купила мужський під
така
жак, такий коричневий, здоровий-здоровий, і то всю
дорогу я бігала у тим піджаку, і не стіснялась, бо другого не було. А чобітки, отут пальці виглядали, порвані, да й бігала. Уже ж була така величенька. Як надумаю, хай Бог милує, оце ми так жили. При міні не
було, а мати казала, шо носили [зірку], це ше як вона
була дівкою, то тоді з зіркою ходили. «Рожество твоє,
Христе Боже наш…». Було ранше як зайде двоє-троє
та як гугонуть «А в полє, полє сам Господь ходів...» –
дак хата дрожить. А тепер таке – іде, аби заплатили
йому.

Е

ЗЕЛЕНА СУБОТА Квітчали вербичкою хату, стелили
травкою – на воду відносили.

там у стариків день рожденья справляв, но шиб отакої
п’янки не було.

Ф

СПАСА Яблука
лука святили. Кажуть, яблук нельзя їсти, бо
тих плодів тим дітям, шо вмерли, Бог не дасть.

УСІКНОВЕННЯ Різати
ати не можна головку – часник, цицибулю, капусту.

ДОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ
ОБРОВЕЛИЧКІВСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН

ІМ

юбомирка
юбо
мирка
с. Любомирка

Записала Л. Артюх 20 липня 1989 р.
у с. Любомирка Добровеличківського р-ну
Кіровоградської обл.
Никифорівни, 1920 р. н.
від Дремлюги Марії Никифорівни,

АНДРІЯ Дівчата
ата пекли балабушки, собака хватав. Кали
Калиту пекли, на рогачеві їхали. На Василя не пекли. Мама
не пекли.
іжуть, нічого не ріжуть – ні ка
іжуть,
УСІКНОВЕНІЯ Хліб не ріжуть,
кавуна, ні кабака. Празник такий.

ЗНАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Цибулеве
Записали О. Васянович, В. Левицький та О. Ратушняк
27 липня 2008 р. у с. Цибулеве Знам’янського р-ну
Кіровоградської обл.
від Свириденко Ганни Іванівни, 1919 р. н.,
Куценко Катерини Семенівни, 1928 р. н.,
Крапок Любові Іванівни, 1929 р. н.,
та Зінаїди Федорівни, 1942 р. н.
АНДРІЯ Калиту ото хватаємо. І шо не треба було, то
робили. Раньше не було отак, щоб горілку пили, курили. Молодьож не пила. Може й, хто варив самогон,

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) В нас прийдуть посівать і начинають:
А в полє, полє сам Господь ходів,
Діва Марія єсті носіла, Бога просіла:
– Ой Боже, Боже, зароди, Боже,
Жито, пшеніцу, всяку пашніцу.
Наліво махнє – пшеніца росте,
Направо махнє – жіто росте.
Сєю, вєю, посєваю,
З Новим годом поздоровляю,
З празніком Васілієм.
А це прийшло: «Сію, вію, посіваю…». І всьо, далі не
каже, що це таке?
ВОДОХРЕЩА Тріщи – не тріщи, а вже не до Рожества
іде, а до Великодня. Уже не те врем’я, менші морози.
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ку нічого не робитимуть, а в нас у будень сидять на
лавочці, гойдають ногами, а в неділю всі все роблять,
стірають, мажуть, сапають.

Ой на річці, на Ордані
Там Пречиста ризи прала,
Ризи прала, випирала,
Свого Сина сповивала,
На калині колихала.

ТРІЙЦЯ На Тройцю три дні празнують.

СТРІТЕННЯ Стрєтєніє. Стрічається зима з літом. Воду
святять, свічки святять. На Святий вечір я іду – свята
вода, вранці на Йордані – Йорданська. А тоді через місяць – стрітенська вода.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть треба йти, і свічка та від
грози. Як же мені наравилося, шо нас стільки із церкви іде, і кажде несе таку свічку у склянці, шо на лампу
надівалася. Держить кажде собі: «Ану, чи донесу до
двору. Ану, чи донесу». Доносили, і я доносила. Така
свічка у мене була брава. Як мати умерла, то вона горіла, і батько як умер, то вона горіла. А тоді ще прийшли
люди і кажуть: «Нам така свічка треба». Нащо – я не
спитала, а оддала і тепер каюся. Значить, люди шось
же знали. Як приходять додому з такою свічкою, то
випалюють хрестик на сволоку. Баба возьме уперед на
сволоку, а тоді на дверях угорі.

КІРОВОГРАДСЬКИЙ РАЙОН
м. Кропивницький *
Записано в жовтні 1989 р. у м. Кіровограді
від Стародубцевої Ганни Іванівни, 1937 р. н.,
родом із с. Бовтишка Олександрівського р-ну
Київської бл.
ВЕЛИКДЕНЬ Є весною перед Паскою якесь свято. Якщо
в цей день хазяйка годує курей, зве їх «ціп-ціп-ціп»,
підіі курка яка закудкудаче, і якщо в цей час відьма піді
йде, і прокаже: «Тобі курочки, мені крашаночки», – то
так і буде. Кури житимуть у своєму дворі, а нестися
будуть бігати до неї.
РІЗДВО
ІЗДВ
ОАНН
ПРЕДТЕЧІ
РЕ
КУПАЛА) Ми
ІЗДВО
О ІОАННА
ННА
А П
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВА
жили колись
колись на Чернігівщині. Розповідав мій батько.
Був він ще парубком, працював у пана біля молотиль
молотильної машини на току, ще до революції. Одного разу на
Івана Купала зібралися парубки та й пішли у панський
подисад, де ріс великий кущ папороті. Хотіли вночі поди
витися, як цвіте папороть. А сторож панський казав,
що скільки він не сторожує, то так і не підслідив, як
папороть та зацвітає. І ніхто більш не бачив того. От
кружзібралося їх вісім чоловік, прийшли в сад і сіли круж
ка навколо папороті. Поряд ріс великий кущ ліщини.
Довго сиділи, балакали. Раптом почався вітер, грім,
гриблискавка. Дощу немає, а так сильно блискає і гри
блискавка.
мить. І раптом їм усім так страшно зробилося. Один
мить.
одного питають: «Тобі страшно?» – «Страшно». –
«І мені тоже страшно». І ось як вдарить блискавка,
та як гримне. Так страшенно, що вони не видержали
і втекли. А на утро сторож і кличе мого батька: «Іване, а йди ось глянь на цю ліщину» Підійшов батько до
куща ліщини, де вони вночі сиділи, а на ньому за одну
ніч виросли малесеньки горішки. А цвіту папороті так
і не побачили.
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ВЕЛИКДЕНЬ З чого було, з того й пекли [паску]. Паску пекли з пшеничного борошна, і книші так само,
а вже вареники із житнього варили. Яйця красили,
ковбаса, сало в кого було. Святить паску йшли повсякому: і в досвіта, і на чотири часа, і на три, – коли
батюшка скаже. […] Тут чоловік жив, а в його були
жорна, та ми ходили жернувать на нього. Ото таке
ми їли, нажорнуєм, тоді таких кренделиків напечем,
ото така паска і ото все. Не було з чого, трошки десь
возьмем зерна, де ми його брали? І йдем жорнувать,
а тоді такі раді, що спечем кренделик із цього. […]
Тепер паски печуть ото в коробочках високих, ранше
таких не пекли, то «папошник» називається, а як паспаску пекли, то як зроблять, то перехрещують її отако
і сюди шишки ставляють, а тепер папошник зробизробили да й всьо, і на паску не похоже. Папошник тоже
пекли, здобнили, туди і крашанки били. Печі були
ранше в кажній хаті, і млинці пекли в печі, і деруни
в пічі, це тепер повикідали печі і поробили хати ні
се ні те. Озвар варили із сушки, груші сушені, сливи
сушені, сливи і терен запікали ше в горшках чи в ма
макітрах, в кого яка є посуда. Накладають, ставлять у
піч, а воно в пічі впіхається, меншає, вп’ять доклададоклада
ють зверху і знов ставляють у піч, запекли та й їдять.
Кампотів тоді не робили і закруток тоді не понімали,
а все сухе, і помедори даже сухі їли, сушили помедори тоді часто. [Гарбузи] сушили, а з сушеного пекли
пиріжки. Сушений змочували гарячою водою, а тоді
його розминали і пекли пиріжки з його. Тоді цього,
шо січас, не було. Огірки до картоплі тушеної або в
лушпинні звареної та ото й їж. Тепер готуємо борщ,
капусняк, вареники. Ранше ж то корови, в кажнім
дворі були, то з сиром більше готували вареники,
млинці, я знаю, із пшона пекли часто.

ІЛЛІ Ілля уже як холодно, то шоб не купаться.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Хто
празнував, а хто – ні. Казали, було, йдуть на став,
пускають вінок, куди вінок попливе, туди заміж піде.
Сама ні разу не була. Шо я буду йти на той став, як він
мені не нужен. У Западний, там луче празники празнують вони і там, може, на Йвана Купала все було, а в
нас неякої ляльки не робили, тут перевертні. Неділя
в них божественний день, у неділю вони зроду-ві-

с. Покровське
Записали О. Васянович та О. Ратушняк 29 липня
2008 р. у с. Покровське Кіровоградського р-ну
Кіровоградської обл.
від Горіної Марії Семенівни, 1936 р. н.,
та Черкасенко Тетяни Семенівни, 1943 р. н.
АНДРІЯ На Андрея ворожили. Кладуть ключі і замок
під голови, як лягають спать. Хто прийде одкривать,
то і буде жених. Калиту хватають. Печуть корж, вішають до потолка, хлопці на рогачах стрибають так.
Хто вкусив калиту, то той вже і переміг, знімають
той корж, розрізають і їдять усі. Як хто не вкусив, то
його сажею намажуть. Двоє стоять: одна – відтіль,
одна – відтіль. Або хлопці стоять. Тільки не вхватив,
то намазали. Раптом нада наносить води із трьох
колодязів. Це даже я ворожила так. А потом місить
* До 2016 р. – м. Кіровоград.
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балабушку. Нас там збирається четверо, п’ятеро. Ложим на дошку і тягнемо собаку у хату. Хто перший
заміж вийде, того балабушку ухватить. І шо ж ви думаєте, він не хватає підряд, а так ту вхватив, ту вхватив. А одну так помняв, помняв і кинув. А одну може
вобще не взять. Воно і точно так. Ту, шо помняв, то
хлопець їй находив дитя. Ідуть на річку, риємося у
річці: хто шо найде. Хто найшов желєзяку – буде чоловік тракторист, хто найшов деревину – буде плотнік, а хто нічого не найшов – земля, – значить буде
риться у землі.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять на Рожество, на
Йордані. Варять із обнаковенної пшениці. Там усе, як
по закону: горіхи, мед, мак. На покуті кладемо із сіна
кубелечко, ставимо туди кутю, ставимо туди кампот,
«узвар» колись казали. Снопик колись ставили, а тепер хто ставе, а хто – ні. Сіно те корові оддаєм. У нас
говорять: «Когда Ісус Христос роділся, то єго нашлі в
яслах на сєнє». Це я трошки знаю.

І він мене бере під руку і веде.
Ще й до церковки проводжати,
Божую службу послужати. (2)
І до іконки кланяємося. Це мене мати научила у селі
Привілля. Козу мене мама тоже учила. Як який год, то
ми так одіваємо мужика: як год Пєтуха, то ми у пєтуха
одіваємо, як Миші, то у мишу одіваємо. Кожуха одіває
мо, шоб воно було на мишу похоже. Циганка у нас є,
вона ворожить. Я ворожила тоже. Кажу: «Ти така гарна господиня».
Хочешь, я тобі вгадаю,
Шо в нім буде – я все знаю.
Ти така хороша,
То дай хоч трохи грошей.
Каж
Кажу,
у, шо буде врожай, буде дощ, ну шо його казать.
Шось кажеш та й всьо. Я знаю, шо казать. Тому кажу,
шо ти встрінеш харошу дєвку. Каждому ж приязно
шось хароше почуть.Тут у селі і раньше була Меланка,
але старі поумірали, а тепер я меланкую.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ми й тут колядовать ходілі. Год,
наверно, з двадцять пройшло. Я ж дєвчат організувала. Зробили таку звізду доярки, і ми ж ходілі. Нас
тут прівечалі. Кажди ждалі, щоб до ніх покалядовать. Церковні ходять колядовать дєвчата. В дєтствє
так само ходілі, но запрєщалі нам. Школа запрєщала,
а все одно ходілі. Співали «Рожжество Христове»,«Он
лєтєл по нєбу, людям пєсні пєл», «Лікуйте той дєнь,
торжествуйте, єсть Христове Рождєство», «Я лєчу, от
Бога радость вам пріньос», «Нова радість стала». От
колядстарших мєньші учились. Щас нєльзя співать колядки. Тут ніхто не знав колядок. Старі, которі тє зналі,
люді, а ніхто так не ходіл. Ну то шо я їх організувала,
так і пошлі. Ще я сюди приєхала, ще й тут запрєщено
було. Тут молодьож навіть не знала, що таке в церкву
ходіть, а у нас прівикшиє. А теперь ті, що змолоду не
ходили, а щес їх тєм болєє в церкву не затягнеш. А в
приунас малоє мати в церкву за руку вела, з дєтства приучені. […] Ми од церкви ходимо колядувать із звіздою,
із дзвоником. Ми так, як колись, ходимо. І фермершу
нашу поздравляємо. Колядуємо церковні колядки:
«Нова радість стала». Ідемо до всіх, хто пустить. Під
Підходе одна, стукає і проситься колядувать. Пустять –
заходимо, не пустять – ні. Колядуємо у хаті. Угощають
нас і гроші дають на церкву. Колядуємо один день. Ви
Виколяду
бираємо день до Крещенія. Діти тоже ходять колядувать, одіваються гарненько. Діти колядують «Добрий
вечір тобі, пане господарю». Вони це знають. А ми то
разні церковні колядуємо. Діти ходять по три-чотири
чоловіки. Їм дають гроші, сладості. Раньше, ми вечерю носили, то хрещена дасть тридцять копійок, то
харашо. Як колядують, то наряжаються в українські
платки. Хто на вулиці колядує, але в більшості – в хаті.
Діти ідуть до мене, то я їх научу меланкувать, вони
шось перехватять.

За ним Меланка ходе, туже. (2)
– Ой Васю, Васю, Василечку,
Виведи мене на стежечку, (2)
Буду я тебе шанувати,
Ще й до церковки проводжати (2)
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На Йордань
Йордань
ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА На
ордань ми не йдемо до річки. Ми
коло церкви. Раньше вирубували хрест, обливали
його буряком. На Йордань як приходять додому, то
кроплять свяченою водою свій колодязь, покропіть
свій двір, покропіть сараї. Хрестики крейдою не пи
пишемо. Тріщи – не тріщи, а вже до яйця йде.

МАЛАНКИ Меланка у нас тлінна. Ми її співаємо, бо у
нас же хор. Мати мене научила «Меланки».
Ой учора ізвечора
Пасла Меланка два качура. (2)
Ой вона пасла – загубила,
Пішла шукати – заблудила. (2)
Заблудила в чисте поле,
Де пан Василько плужком оре. (2)
А він оре сам і плуже,

С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
НН Стрєтєніє. У народі кажуть, шо зима з
СТРІТЕННЯ
літом стрічається. Як на Стрєтєніє горобець води
літом
нап’ється, то буде літо дощове, буде врожай. Єслі
нап’ється,
куріца напйотца води, то значіт будєт урожай, будєт
лєто з дощами.
ЯВДОХИ Явдоха ще хвостом мелькне. Ще буде сніг.
Вона ще вимітає усі вугли. Таке буває, що на Явдохи
ще люди позамерзали. Січас такого нема.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих ще кинуть сорок лопат снігу. Ще вимете каждий по лопаті.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олексу виносять вуліки. На Теплого Олексу як винесуть вулики, то буде
великий збор меду.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення нельзя у землі робить, бо Бог іще не благословив. А ми таки нарушаємо. Особенно я. Батюшка каже: «Так ще ж Бог не
благословив». Я кажу: «Батюшка, так тепло ж, така
красота. Дєд боронкою заволочив, як же я не буду садить». Я вийшла на те: «Господі, Благослови». Тричі
похристилася, водою чи бризнула, чи не бризнула і
вже садю. Та садять. Благовіщення – великий празник, як Паска.
МАСЛЯНА Маслєніца раньше била. Варят варенікі с
сиром.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свяченою вербою б’ють, шоб спина
не боліла. Кажу: «Верба б’є, не я б’ю. Дай Боже тобі
здоров’я. Ось недалечко червоне яєчко, за горою, котиться за мною». Оце як у церкві начнуть бить, а тоді
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ідуть додому, кого стрінуть, то б’ють. На Вербну неділю холодно завжди. Кажуть, шо це «жидовські кучки». Перед Паскою вони там мацу печуть. То це холодно, і даже сніг іде.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Раньше на Чистий четвер бігали
до річки, як якісь болячки – кожне заболєваніє, хоч
урине, вирине, напнувсь і біжить додому. Кажуть, шо
воно тоді пропадає.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Як Страшна п’ятниця, то не
йдуть нікуди, ні у клуб. Внук наш, как я не пускал єво,
он такі взял мотоцикл і поєхал. Он с дєвчатамі попал
в аварію. Счас молодьож нє разбіраєтца.

с. Губівка
Записав О. Васянович 4 листопада 2008 р.
у с. Губівка Компаніївського р-ну Кіровоградської обл.
від Могут Надії Михайлівни, 1923 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Моя мати варила кутю з рису.
Раньше казали, шо варили з пшениці, з медом, з усим.
Моя мати варила із рису. І це на покуті стояла та кутя,
уквітчана конхвета, і озюм там купляли чи шо. Ще на
покуті у горщику стояв озвар з отакенними грушами.
Сіно там постелене, і оце ця кутя стоїть, і озвар стоїть,
і нас мати посаде туди далі на лаву, шоб ми квоктали,
шоб квочки сідали. А тоді ж увечері уже накривали
стіл. Тепер то уже угощаються і водкою, а тоді – ні.
Подавали ту кутю, подавали пиріжки, не дуже так наставляли. Уже на Різдво наставляли багато: і холодець,
і пироги усякі.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
РИСТОВЕ
РИС
ТОВЕ Зя
Зяті
ті ідуть до тещ. Там уже угоща
угощають їх. А після обід уже сходилися хто у кого, бо ж
три дні Різдва. Уже сходились рідня, куми, прияте
приятелі. І моя свекруха казала, шо було так, шо дві неділі
з одної хати у другу. Але не напивалися люди так, як
тепер напиваються. А співали. Вечерю носили, аякже.
Раньше ж запріщали, а директор школи казав: «Якби
і мені гостинці давали, то і я носив би. Нехай носять».
От у мене дочку приймала бабка, як у старе врем’я, бо
роддому ж не було. То я спечу калач та гостинці, пла
платочок: «Неси до баби Гашки». То вона несе по темні,
шоб не бачили ж, бо у школі скажуть. А її одноклас
однокласник тоже біжить до сестри з вузликом. Вроді і вече
вечері він не несе, а так до Дуньки іде. Вечерю носили до
родичів, хрещених батьків. От я приходю до хрещеної
матері, там у мене калач, пиріжки. Калач остається,
матері,
а пиріжки обмінять обізательно, наложать туди, хто
шо має: гостинців, грошей дадуть. Тоді ідеш до хре
хрещеного, до тьоток, до дядьків. Скрізь ходили. У мене
була хрещена, то стільки накладе, шо я сама додому не
донесу, ще й п’ядесят копійок дасть. Калач останеться у останній хаті. До баби, шо приймала дитя, несуть до самої первої. Я не знаю як хто, а я посилала до
самої первої. Вона називалася «баба», шо бабує. Я не
колядувала, а діти колядували. Я не знаю, чого ми не
ходили. Ми коло магазина жили, а там і «баришні»,
і «коники», і красні, і розові, і які ти хочеш. Це ж мати
накупляє дівчатам «баришні», а «коні» – це хлопцям.
Колядували і давали. Як хто, то пиріжків дасть. Зараз
діти ходять колядувать, але мало. Колядують під вік
ном, на вулицю їм виносять гостинці.

Ф

Е

ВЕЛИКДЕНЬ На Паску святить беруть яічки, паску,
коров’яче масло, сир, соль. Нєкоторіє даже і водку берут. Водку батюшка не розреша. Нє разрєшаєт, но бєрут і святять. І ножика беруть. Як упадеш і вдаришся,
то треба ножиком так перехрестить, то не буде гулі.
Можна все цим ножиком різать. Звечера не дуже багато людей збирається у церкві, а уже як дванадцять
часов да «Христос воскрес!», то вже тоді повна церква.
Хто хоче слухать службу, то – у церкві, а хто не хоче, то
на вулиці. Ви ж знаєте, яка тепер молодьож – на діскотєкє вистрибують, а тоді ідуть паску святить. Як розговляються, то крашанки їдять, усе свячене. Крашанки розбивають одне яічко об одне. Кажуть: «Христос
воскрес!». А другий: «Воістину воскрес!». Яічка кракрасимо і в цибулі, і в краскє, і малюємо їх воском, а тоді
воно получається таке. А тепер же наклейки такітакі
-о,
такі-о,
шо
о там і «Христос воскрес!», і все. Я умію малювати
звавоском. Мене мамка научила. Помалюєш воском, зва
риш, помалюєш воском, звариш, а тоді воск одпада,
а там остається рисунок. Цвіти получаються. Я цвіти
малюю і пишу «Христос воскрес!».

КОМПАНІЇВСЬКИЙ РАЙОН

ІМ

ЮРІЯ На Юрія
ія раньше качалісь по посєву. Еслі оні, стеб
лі, зєльониє, то оно поднімеєтца.

ТРІЙЦЯ Перед
ед Тройцею така субота, шо всіх помипоминають, і вішальників – усіх. Це така літургія. Де хто
клеубитий, повісився – усіх поминають. На Тройцю кле
чання чіпляєш усюди. Чіпляєш і на ворота. Батюшка
каже: «Шоб нечиста сила не летіла у двір». Клечаємо
берестком, кленом, осокори батюшка старається так
вішать. На Тройцю ми робимо сноп, батюшка стає і
поклони б’є на тому снопі, а потом той сноп роздає
всім. Кидаю корові, шоб з’їла. Люди приносять зілля
у церкву. Це ж поклони, ложать під коліна. У хаті стоїть, пока посохне. А потом як доща нема, то несуть на
річку, шоб дош ішов. А як ні, то у баню кинули, шоб
згоріло.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починають після Петра. До Петра ніколи не роблять. А вообще-то жнива починають
на Петра і Павла – це двєнадцатого іюля.
ІЛЛІ Ілля, то уже купаться нельзя. Говорят: «Ілля насіяв
у воду». Счас купаються. Раньше тоже купалісь.
СПАСА Кажуть, до Спаса нельзя не тільки яблук їсти,
а й вообще всякої фрукти, поки не посвятиться. Минув Спас – держи рукавички на запас.
ВОЗДВИЖЕННЯ Це такий празник, шо усе з землі вилазять: і гадюки, і черви. Вилазять і знов ховаються.
Це їх празник. Не йдуть ні по лісах, ні по садках.

МАЛАНКИ Перед старим Новим годом – Меланки –
ходе Василь і Меланка. Удівають Меланку нєвєстою,
Василя як женіха наряжають. Із ними ходять молодьож і даже звізду носять. Тих уже у хату пускають.
Було, шо і за стіл садять, а то більше дають гроші, бо за
столом хіба у каждій хаті поїси. У нас Меланкою була
дівчина, а Василь – хлопець.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Посівать ходять до родичів. Це я
знаю, шо приходять, було, батькові хрещеники, здорові уже хлопці. А рано поприходять, у чотири часа
утра. Батько уже готовий, у хаті світиться, бо уже знають, шо прийдуть. Давали і гроші, і горілки потрошку.
Дівчата не ходять посівать, тільки хлопчики, і каждий
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старався так, шоб прийшов перший мущина, шоб не
жінка.
ВОДОХРЕЩА Кутю варять перед Різдвом – на Святий
вечір і перед Крещенієм – називається «Голодна кутя».
Воду на Крещеніє святили на річці. Тоді ж вода замерзала, і льод який був. Вирубують хрест здоровецький
льодяний, його обливають буряковим квасом, тепер
же його ніхто не робе, а тоді ж квасили для борщу
буряк. Молодьожі стільки на річці на Ордані. Голуби
пускали, гуляли. Батюшка святе воду. Людей хтознаскільки. Це ж ту водичку набирали. Коло церкви колодязь святили. Це ж було дівчата рушниками красівими стелять колодязь. Посвятили. Іде батюшка до річки. А там стріляли, голубів пускали. Вдома бризкають
водою і корову, і у сараї, і у хаті, і поміж побризкають,
і інвентар усей кроплять, і у колодязь ллють. На сволоку на Страсть кроплять свічкою три хрестики, так
як голуби летять чорні. Крещенські морози – це дуже
сильні морози. Але тепер їх уже нема таких.

СПАСА Яблука святять. Пиріжки печуть із яблуками,
їдять із медом. Діти рвали яблука і зелені їли. Прийшов Спас – держи рукавички про запас.
ПОКРОВА Яка буде погода на Покрову, така буде і зима.
Відкіль вітер віє, то тоді і відтіль і зімою буде. Часто
збігається.

НОВОМИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Панчеве
Записала В. Атаманчук 30 липня 2008 р.
у с. Панчеве Новомиргородського р-ну
Кіровоградської обл.
від ПанкульПанкуль-Чигулі (Бусько) Поліни Михайлівни,
1908 р. н.
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
Кутю з пшениці робили, даже
ІЗДВЯ
ВЯТВЕ
ІЗДВЯН
НИЙ С
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Ку
товкли в ступі. Мак сипали, а як же без маку, дихать не
могли. З маком пекли все. А тоді, бачиш, два рази мені
[сіяміліція вирвала, і сказали, оштрафують, і не стали [сія
пити]. А як без маку? Всігда у мене й коржі з маком, і пи
ріжки з маком. [...] Хрещеним на Різдво вечерю носили.
Це мода така була. Дадуть гостинця, мєлочь, а ми й раді.

Е

СТРІТЕННЯ Стрєтєніє – зима з літом зустрічається.
Як нап’ється півень води, то, по-моєму, неврожай,
а як холодно, то буде врожай.

МАКОВІЯ На Маковія святять мак, цвіти рвуть у букет.
У мене всігда мак свечений був. Я уже сама не ходила,
а тут одна їздила у город, то мені там святила.

ЯВДОХИ Сердяться
дяться на неї, бо Явдоха хвостем круте.
Дві неділі до Явдохи і дві неділі після Явдохи – метеметелиця, і таке, і сяке. Явдоха – це вже весна. Вона ж перпервого марта по старому [стилю].

РІЗДВО
ХРИСТОВЕ
Р
ІЗДВО
ІЗДВ
ОХ
РИСТОВЕ
РИС
ТОВЕ На Різдво я весь тиждень, було, не
замітаю, а вже в суботу я замітаю і на городі палю то
все, щоб не замерзало дерево. Шоб диміло, і всі люди
то палять, весь тиждень не замітають, а тоді палять.
Тепер коври, а тоді долівка. Палять, шоб морози
не були, шоб дерево не померзло. Йшли до церкви,
причащались. Я всігда говіла, тоді сповідалася. Рибу
причащались.
сижарили. Ми увесь піст не їли скоромного. Ну не си
жарили.
діли голодні, то млинці пекли, то кашу. Раньше пшоно йшло в моду, а тепер ніхто його не празнує – рис.
Раньше люди набожні були, а тепер п’ють водку.

Ф

СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих ще кинуть по лопаті
снігу.

ІМ

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олекси якось було так
жарко, шо вони залились. Чи води не взяли. Раніше як
у поле їхали, то бочонок з собою брали, чи то носить,
чи то в’язать. Залились – умерли од спраги. Ждуть,
шоб пчоли вилетіли на Теплого Олекси, як було тепло,
а було тепло і ранче, то вони вилітають.

БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення у землі не робили.
Як пройшло Благовіщення, то тоді вже можна са
садить усе. А тепер роблять хто коли шо надумав. Мати
казала, шо Благовіщення такий же празник, як і Ве
Великдень. Раз ми з чоловіком ішли чи то копати, чи то
садить на Благовіщення, а вона іде. То вже вона нас
лаяла, лаяла, лаяла, лаяла: «Та ви знаєте, шо це Благо
Благовіщення – даже птиця гнізда не в’є». То ми назад, да
більше уже не ходили ніколи у празник. Яка погода на
Благовіщення, така і на Паску.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Холодна. Вона збігається із «жидівськими кучками». Всігда оце холодно. На Вербній нічого не садили, а тепер садять, кажуть, шо воно буде
рости таке, як верба.
ЮРІЯ На Юрія ходили у поле, собіраються, і батюшка
іде. У полі діти качалися.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не січі гречки і не
стрижи овечки. Бо холодно ще. Ще на Миколи буває
мороз. Колись не знаю, чи таке було, а тепер то дають
дітям гостинці і кажуть, шо це святий Миколай приносить.
ІЛЛІ Після Іллі не купалися, бо уже напісяв Ілля у воду.
Але як тепло, то побіжимо і пірнаємо у воду. Тільки
крадькома, шоб мати не знала.

МАЛАНКИ А як щедрували, співали:
Ой учора ізвечора
Пасла Меланка два качура,
Пасла-пасла – загубила,
Пішла шукати – заблудила,
Заблудила у чисте поле.
Та багацько співали!
Діва спородила Йсуса-Христа,
Діва Марія, де Христа діла?
Понесла Христа у зелені житá,
Житá скосили, а Христа не найшли,
Христа не найшли, понесли на Сянські гори.
Там три церкви мурують.
У первім гробі – святий Миколай,
Святий Миколай лежить.
А в другім гробі Йсус Христос лежить,
А вже в третім гробі Дівá Марія лежить.
Це ми співали малі, мама нас учила.
ВЕЛИКДЕНЬ Мама, було, як до церкви іде, й пшоно святе. До Паски як ідуть, да святять, і курчатам свячене,
і корові. Це сильно набожні люди були, я це помню.
МАКОВІЯ Святять і мак у церкві, і цвіти. [Що робили із
цим маком?] Можна посипать, він полєзний, кажуть
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люди. На Маковея, конєшно ж, з маком усе посипане. Я пекла коржі. Мак терла у макітрі, мед чи сахарьку, водички тепленької, а тоді заливаю. Їж і хочеться.
А тепер уже ходять і рвуть мак.

СВІТЛОВОДСЬКИЙ РАЙОН
с. Нагірне
Записала М. Курінна 17 травня 2012 р.
у с. Нагірне Світловодського р-ну Кіровоградської обл.
від Піценко Тетяни Григорівни, 1944 р. н.

ВЕЛИКДЕНЬ
неЛИКДЕНЬ Рецепта
Рецепта [приготування паски] в мене не
має, потому шо я не печу. Це я раньче була, а тепер
не печу. Що клали в тісто? Яйця, сметану, масло, ізюм.
фарбуєДа. [Чи фарбували яйця?] Аякже! Ми і сєйчас фарбує
народмо. Особенно цибулею. Саме найлучше. Своє, народ
не, без хімії, без нічого. Які красиві цибулею є. Я нічим
більше не фарбую. Я хімією не фарбую. [Чи пам’ятаєте
дитячі ігри з яйцями?] Аякже. Ми все время стукали
їх. Хто довше буде жить, хто скоріше умре. Таке всяке,
знаєте, було. У нас же були кучугури, отакі гори... То
ми робили отак дорожку, шоб на крашаночку якраз.
І потом з горок цих пускали ці яєчки, і тоді – чиє
корозіб’ється, чиє не розіб’ється... Отаке. Так воно ж ко
розіб’ється,
титься ого-го скільки із тої горочки!
титься

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Ми вечерю носили. А от чогось колядувать... У нас такої моди, можна сказать, не
було. А от вечерю носить... Нас було до двадцяти душ,
і ото ми ходим по селу, і в кажду хату! В кажду хату!
Це я з свого дєтства помню. [Що Ви приносили?] Ми
нічого не приносили. Єслі, допустім, мені мати з дому
дала там три-чотири періжечки, то я зайшла, одним
дала, а вони – мені, другим дала... Це ж не набереш
цілу кучу періжків і розносить по всьому селу! Для закона – нєкоторим дала періжечок. І так кожна дитина
для закону бере штук три-чотири періжечки. Потім
роздасть їх тим людям, що дають. А ті ж люди дають
гостинці окремо каждому в руки.

І через це воно називається «татарське зілля». А яке ж
воно пахуще! І воно лист в виді списа. Отако. Растєніє
в виді списа. А корінь який у нього целєбний! Желудок лікували. Да! Зуби! Надо пожувать оцей корішок.
Заносили в хату, а запах тоді який по хаті йшов! Ми
збирали на Трійцю, тіки ж ніззя до води підходить!
В Троіцю ніззя підходить до води! І особенно багато
таких случаєв було, шо оце лодкою поїдуть чи рибаки,
чи просто поїдуть на острова, хотять отдохнуть... І обя
затєльно воно закончиться плачевно. Обязатєльно підійметься шторм, і люди потонуть. На Трійцю лучче
не виходить. [Це було пов’язано з русалками?] Про
русалок, я щітаю, шо це фантазія. Моя мати до війни
кончила десять класів. Це, ви знаєте, шо-то та значить!
Моя мати була дуже освічена. Вона цьому не вірила.
А бабуся, бувало, на неї каже: «Ти небоянка!». Не боїся,
мол, нічого. Мати молилася. Мати дуже боялася грози.
Оце як тіки начинається грім, вона мене хватає, ідем до
дідуся, до бабусі. В чуланчике там сидимо, поки про
проходе оцей грім. Дуже вона боялася. А єсть же ж такі
свічки. Оце громниці, шо запалить свічечку і якось
кажуть... І шось віник кинуть через поріг... Шось таке.

ІМ

Ф

ТРІЙЦЯ Обязатєльно надо перед цим дньом, єслі шо
цвете, занести вечором в хату. Я ось всєгда ламаю
кльон, любисток, єслі є, жасмін. Чепчик піду нарву.
Він дуже пахне. Татарське зілля. Тільки, к сожалєнію,
його тут нема, а в Калабарку було багато татарського
зілля. А як же воно тіки пахне! Ви знаєте татарське зізілля? Оце отака трава. Це я вам от землі показую. І така
як списи, понімаєте? Через шо воно називається «та«татарське». Раньче не було тут. А татари, як вони конями
завойовували, Україну хотіли завоювать, вони занесли
оце татарське зілля із конями, із своїм побутом до нас.
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КРЕМІНСЬКИЙ РАЙОН
с. Нова Астрахань

Посипають тоді вже самі хлопці,
((ВАСИЛЯ)
НОВИЙ РІК (В
ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) По
14-го
дівчата не ходють. 1414
-гго з 12 часов начинають ходить.
Раньше ж було не закривалися, не боялися, ланпадку
посвітить і горить – одкрито, постукають, прийдуть по
сиплють і пішли собі. А тепер же ж закриваються, не
пускають, бо страшно ж. Кому дають гроші чи по сто
грам, а кому – додому, хто як. Як у несостоянії, то з
собою. Посипають у святий вугол. Утром змітають і
курочкам висипають. Уже мало ходять. Люди не пуспус
кають, бояться. Це у кого хазяйни там є, то приходять.
Ми приглашаєм, у нас по сусідству маненький, то він
перприйде часов у восєм. Кажуть, шо должен мужик пер
вий увійти у хату у той день, шо посипають. Шоб не
хворали люди.

Е

Записав О. Васянович, С. Чибиряк 6 липня 2009 р.
у с. Нова Астрахань Кремінського р-ну Луганської обл.
від Говтви Наталі Миколаївни, 1926 р. н.,
Никифоренко Любові Митрофанівни, 1938 р. н.,
та Троянової Марії Михайлівни, 1938 р. н. ,
родом із с. Колпаківка Магдалинівського р-ну
Дніпропетровської обл.

МАЛАНКИ На Рожество не колядують, а на Маланки,
13-го. Маланкують дівчата, молодиці молоді. Їм дають і ковбасу, і сало, і гроші, у кого шо є, то те і дають.
І пляшечку дають. Як же без пляшечки у празник.
13-го маланкують,
Складаються вони тоді і гуляють. 13
а не щедрують.

Ф

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола
ла заб’є кола. Під подушку
ложимо гостинці на Миколая. Утром просинаються і
витягують. Раньше бідно жили, хто там їх приносив,
ті гостинці. Усім носе подарки: і слухняним, і неслухнеслухняним.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
тю варим з пшениці і з рису.
Як батьки були, то варили з пшениці, а як батьків уже
не стало, то рис став і пшениця. Як на базар підеш,
то купиш пшениці. Заправляєм кутю сахарем, медом,
чим є. Мак не сиплемо. Це на Западі там мак, а у нас
без маку. Кутю варимо два рази: перший раз – Святвечір, а то – Голодний святвечір, як святять воду. То на
Западі там готовлять дванадцять страв, а у нас шо там
готовлять: кутю, пиріжки, озвар, вареники, капусту
варють, картошку, а дванадцять не получається. Як
сім’ї великі, то, може, й дванадцять готовлять, а у нас
сім’я невелика, да і тепер так само, то на шо його гото
готовить тих дванадцять страв. Кутю першу їдять. Мороза
не звали на кутю. Кутю, як зварять, то на покуття ста
ставили раньше, на сіно ставили, у святий вугол. Мама
ставила або бабушка, хто там уже є старший. Снопик
не ставили. Кутя стоїть відкрита на покутті, у святому
вуглі. Раньше ждали, поки батюшка одслуже, тільки
тоді давали нам вечерять, а так цілий день – нє. Вечерю носять на Святий вечір перед Рожеством. Брали кутю, пиріжок, ковбаску, сальця кусочок. До своїх
крьосних носили. Дають гроші і подарки. Дочці було
платтячко дадуть або сарафанчик, а сину – сорочечку.
Тепер діти приходять до всіх підряд.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Раньше у нас на Рожество робили
колеса, сані шоб крутилися там. А січас же нема таких
зім, то не роблять. Тепер же як празник у центрі, то
катають на санях дітей. На Рожество ворожать, то чобота кидають через хату. Куди впаде носком, то туди
і заміж піде. Ще кучки зерна сипали на снігу і загадували. Чия кучка розгребеться, то вмреш чи шо там, як
нє, то всьо харашо буде. Я не ворожила. Тут мала була,
тут война була, прийшла після войни тоже така колотнеча. От вам і ворожка уся.

ЙОРДАНСЬКИЙ
СВЯТВЕЧІР Голодний вечір не почиОРДА
ОР
ДА
нається, поки батюшка не посвятить воду. Не їдять.
А на другий день утром, хто вже старіший, нап’ється
теї водички і тоже не їсть, поки батюшка не посвятить
водички. «Орданська вода» називається. На річці не
пам’ятаю, шоб святили воду, а коло басєнії святили
у 1946 году, як я прийшла з Германії. І голубів пускали, стріляли з рушниць, хреста з льоду ставили.
А січас хто як святить. І голубів пускають, а стрілять
не стріляють. Кругом церкви виходють і святять. Як
приходять додому з цею водою вечірньою, то пишуть
хрестики, і у хаті святять і двері, і вікна, і сарая, і худобу – скрізь. А на другий день випивають воду і сідають обідать. Капусту варять. Як пісний день, то пісну,
а як такий день, то хто яку може. Кажуть, шо хрещенські морози сильні, но січас нема вже таких морозів,
а раньше були.
СТРІТЕННЯ Це зіма з літом встреваються. Як погода тепла, петух нап’ється води, значить рання буде весна,
а як не нап’ється – буде холодна.
МАСЛЯНА Як проводи зими, то у нас у селі на конях
їздять наряжених. На Масляну проводять зиму. Вареники варять, млинці печуть. А вдома вареники варили да їли, млинці з маслом, з сметаною. Колодки не
чіпляли.
ЯВДОХИ На Євдокію празник та й усе. Нічого такого не
роблять. Це вже весняний празник.
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СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих печуть бубликів
було раньше на тому днищі, шо пряли. Печуть сорок
бубликів. Їли, роздавали, в гості хто приходив. Жайвороночки на Сорок святих тоже печуть. Кажуть, сорок жайвороночків прилетить. Як мороз є на Сорок
святих, значить ще буде сорок морозів.
БЛАГОВІЩЕННЯ Великий празник, не роблють нечого.
Даже птичка гнізда не веде, не робе. Хто як каже, хто,
шо до Благовіщеня не можна у городі робить, а хто,
шо треба картошки відро посадить. Ми не сажаємо,
а сусідка сажала, то казала, шо вона ще гірша чим та,
шо пізніше – ще холодна земля, вона захолоняє і сходить ще пізніше чим ця, шо пізніше посадиш. Раньше
нічого не садили. Поки Господь не поблагословить
землю, значить сажать нічого нельзя. На Благовіщеня
у церкву несуть насіння разне, шо сажать, шоб батюшка поблагословив. Тоді вже сажають. Яка погода на
Благовищення, то така і на Великдень. Це збігається,
но кой-коли, рідко. Січас погода помінялася, не так як
раньше було. Прикмети там.

ВЕЛИКДЕНЬ Як ідуть у церкву на Паску, то беруть з собою святить хліб, ковбасу, сало, яйця, паску, сіль – усе.
Ножа не беруть. Після дванадцяти уже кажуть: «Христос воскрес!». Відповідають: «Воістину воскрес!». Хто
як хоче, то і цілується. Як посвятили паску, приходять
додому, хто дома спав, збудють, христоскуються, запалюють свічку і сідають розгівляються. Там яйця, ковбаса, сало. З яєць починають їсти. Яйця розбивають
по столу або яйце об яйце. [На Паску яйця красили
чим?] Лушпинням із цибульки. [Колір] такий в мене
тьомно-красний. Шкарлупка в мене лежить он-де.
Мама казала: «Дочечко, віднеси на річечку». В нас там
озеро, то я в те озеро, в водичку, а чому, вже не знаю.
Бог його святий знає. Раньше ж на всюночну ходили,
у 8 часов вечера, поки батюшка посвяте. Молодьожи
ба
було раньше багато, ходили до церкви. Воно і січас багато людей ходе. Хто до утра. А хто коли приїде. Той
раз у 5 часов ішли люде з церкви. Діти на празники
ходють до батьків, батьки тоже ходють, як звуть, но
большинство – діти до батьків. Батьки готовляться.
пе
Поки на кладовище іти, то лягають спать. Трошки передрімають і йдуть на кладовище. Батюшка цей каже,
шо на Паску не ходють на кладовище, но в нас ідуть
і на Паску, і на Провода. У Варваровці нема і душі
на кладовищі, не ходють, тільки ходять на Провода.
Батюшка каже: «Як прийдете з церкви, кладіть яйця,
вони приходять до вас розгівляться додому. А вже як
Провода, то вони вас там встрівають». В нас на Паску
не ходять в селі, кажут гріх, того шо всі померші душі
приходять на Паску додому, і от один мені каже: «Я те
тепер тоже не піду», – «А шо ж таке?» – «Та ти знаєш,
приснився тато, тай каже: “Сину, а шо ж я прийшов,
а тебе дома не застав”». У нас ходять тіки на слєдущу
неділю.
неділю.

ІМ

Ф

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу несуть у церкву, святють, тоді
батюшка роздає. Цею вербою, у кого є скотина, виганяють, шоб скотина додому верталася. Як посвятять
вербу, то б’ють один одного нею і кажуть: «Верба б’є,
не я б’ю, ось недалечко червоне яєчко, через тиждень
Паска». Можна усіх побить вербою, поздоровить,
якшо хочете. Вербу тримають за віконами або коло
вікон. Верба год постоїть, а тоді ми її спалюємо. Купалися в цій вербі, як от це ж перед Паскою на Чистий
четвер. Це в нас у Колпаківці так. І от, то били цією
вербою, шоб великі росли, й садили вербу цю свячесвяче
неньку, вона тоже гарно росла. А тепер мені сказали:
«Та нада ж було тобі ту вербу посипать по городу, по
межі, ну, шоб одганяла нечисту силу». Іще, кажуть,
нечисту силу одганяє полинь, ну, і кажуть, нада з сособою носить чеснок, тоже кажуть, лудше його не знать,
то саме лудше буде. Вербна всігда холодна. Кажуть:
«Похвала похвалиться, а Вербна поправиться». А тоді
вже буде тепло.

стають, кип’ятять, а тоді виймають, а яйця туди. Є
люди, шо і порошки добавляють.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Купаються,
Купаються, в печі сіль запалюють
для худоби. Як худоба хворає, то тоді дають цю сіль.
Раньше коровам таку сіль давали грудкову. Єслі на
напада хвороба [на] людей, раньше ж людей лічили
травами. От короста називалася чи чиряки нападуть
[на] людину, то до схід сонця купаються у речке. Ну,
як купаються, умочивсь, бо ж коли Паска буває, рано
і пізно, кожух одів і прийшов – значить хвороба ізходе. А тепер купаємось у ванні. На Страсть ідуть з
свічками. Тепер мало людей ходе. Старики вимирають, а молодьожи мало ходить. Як приходять додому, то цими свічками хрестики пишуть по стелі, шоб
од грому. Свічка ця, як переляк, дитина злякалася.
Раньше були такі бабки, шо шептали, то вона запалює цю свічку страсну і шепче, молитву читає і вигаварює воду. Паски мало печуть, ми тепер більше
купуємо. У п’ятницю, кажуть, нельзя. Бо Страшна
п’ятниця, бо Ісуса Христа мучили, і не мона пекти
паски, і хліба не печуть. У четвер хліб печуть, у суботу паски печуть, пиріжки. Раньше високі, великі
паски пекли. Взбивали яйця і прикрашали їх. А січас
государство пече. Яйця красимо у цибулинні – вони
красненько, жовтенькі, гарненькі такі. А хто у сокорі – вони жовтенькі тоді. Кору, гілочки ламають, не-

СЕРЕДОХРЕСТЯ
є такий празник, на праву середу, то
СЕРЕ
С
ЕРЕ
обливаються водою для дощу. Ця середа після Паски,
посередині між Паскою і Трійцею.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сажаємо помідорів, бо ще буде мороз.
ТРІЙЦЯ У нас тут на Троіцу Храм, а на тій стороні – на
Покрову. Готовимося. Приходять люде, кого позвеш,
пообідають. Коло церкви справляють обід, столи
ставлють. Хто йде, усіх кормлять. Готовлять капусняк,
картошку, кампот, пиріжки. Счас в основном борщ
почали варить, а то ж капусняк варили. Капусняк – з
пшоном і капуста ізмєльчонна не так, як у борщі. Як
м’ясо є, то кидайте, хай кипить. Картошку треба зварить отдєльно, потовкти її. А тоді кладуть пшоно у
капусту разом. Капусту труть на тьорку крупну. Потом уже соєдіняється з картошкою. Отдєльно ж зажарка робиться: жариться лук, морковки побільше і
желатєльно, шоб на салові з олійкою, жирненьке шоб
було. Ще добавить трохи муки, шоб пережарилося,
а потом томат і виливається. Воно густе должно буть.
Похоже на куліш, тільки в куліші там пшоно, можно і
картошку, така каша польова, а у капусняк ще капусту
треба. Це по селах, а у городі там борщі варять, вони
не знають як готовить капусту. Я раз була на Храмі у
Михайлівці, то вино ставили, а тут я не була не разу.
Батюшка приглашає других батюшок, приїжджають,
служать, а тоді вже сідають обідать у хаті, а люде –
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ПАЛІЯ Празник Палія-Смолія – така гроза, блискавка.
Бувало, шо і спалювало.
ІЛЛІ На Іллю ж вже купаться нельзя. Кажуть, Ілля вже
у воду насцяв, вже вода холодна. Але як тепло, то дітвора купається. На Іллю дощі вже підуть, то кажуть:
Ілля наробить гнилля. Це ж сіна, то люди стараються
сіна поприбирать до цього празника, бо підуть дощі.
СПАСА До Спаса не мона яблук їсти, але не всім. У кого
померли дітки, то мамкам нізя. Кажуть, шо на тім світі роздають маленьким діткам яблучка, а таи, у кого
мати їла, то кажуть, шо твоє яблуко свиня з’їла. Прийшов Спас – готов рукавички в запас. До Спаса ще тепло, а після Спаса вже начина холодать.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Тоже нільзя нічого робить. Кажуть, шо один дядько на Михайла поїхав волочить чи
шось там сіять у поле, жито. Та як узяв борону на себе,
так і проходив, не посіяв.
ВОЗДВИЖЕННЯ
Батюшка служе у церкві.
ЖЕ
ЖЕНН
ННЯ
Я Здвижання. Ба
гороКажуть, здвигається вся твар. Нельзя ходить на горо
ди, у ліс, бо здвигаються всякі гадюки, злазяться.
ПОКРОВА
П
ПОКР
ОКРОВА
ОКР
ОВА На Покрову в тій стороні храм, то готовлять
«Покрівоньтам їсти, приглашають. Дівчата кажуть: «Покрівонь
зако, Покрівонько, покрий мою голівоньку». Це шоб за
між вийти. Бо до Покрови заміж виходять. Прийшла
сватаПокрова – дівка заревла, як корова. Вже тоді не свата
ють. В нас після Покрови ше свадьби грали.

Е

надворі як погода, а як нє, то в церкові. Казали, торік
чоловік 120 їло на дворі. На Троіцу хату прикрашають.
Ставлють любисток, дерево любе, сокір чи верба, полинь сиплють, травичку сиплють, чебрець раньше
пах. Раньше мати як мазала долівку, то трусила по всій
хаті. У нас аір у Астрахані не росте. Коло сараїв дерево
не ставлять, тілько коло хати, у хаті, на воротях чіпляють. Воно стоїть дня три, тоді його прибирають. Цим,
шо в хаті, любистком, то можна голову мить, шоб не
боліла. У церкві святять зілля, приносють у суботу
вечором на вечірню любисток, дерево, а тоді вже батюшка конче, і вони розбирають його. Несуть додому,
а потом чаї заварюєм. Вони лікарственні. М’ята в перву очередь береться. На Трійцю збиралася молодь на
качелі. А то ще був так й стовп великий, то там вєрьовка така, то хлопці до його бігали, а то качелі. Раньше ж
плаття були, то шестиклинка, то восьмиклинка або у
зборочку, і ото підеш на ті качелі, ми тоді, як хто підніме, то й плаття аж на голову піднімалися, Господи,
ото красота була. Тут я так не бачила, а в нас там було.
Вінки ми робили не з дерева, а такі високі рожі, в нас
називалися, вони красні, білі, розові. Ото з тих рож ми
плели вінки, дуже красіві вінки, можна було плести,
а можна було так з рожі.

Ф

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Казалі,
залі, на річку не ходи, бо
там русалка, позатягують вас. Ето проті Івана Купала.
Просто у нас є вир. І таких хлопців затянуло, шо вони
плавали гарно, але, бачте, не змогли вирватися з того
виру. Ой, в нас там така красота, перепливеш через
річку, там ліс, така краса.

ІМ

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА)
УПАЛА) В ніч під
під
дрібненьІвана Купала ми заготовляли хмеліс такий дрібненький, бурьянець сухий. Загатовляли все це на лужку,
потом уже ввечері ми плели вінки, раньше рожі такі
були і то таке, і от це ми ці вінкі робили і стрибали чечерез вогонь. Кажуть, як то стребнеш через вогонь, вся
нечиста сила піде з тебе, так шо хай молодьож розпарозпалює вогнище і стрибає через вогонь, так красіво воно
було, тут вогонь, і ніхто не падав у цей вогонь, все
[Кахарашо було. [За руки трималися, по двох?] Да. [Ка
зали], з ким перепригнеш, з тим будеш. Вінки ми не
кидали, до річки нам далеченько іти, а так каждий на
свому вигоні стрибали. [Це в Колпаківці?] Да. А тут не
стрибають, шось нема тут такого. А в нас це було. [Тут
Купала справляли вже сучасне?] Да. На Івана Купала
раньтреба любистку назрізать. Кажуть, шо дівчата рань
ше малишню купали в любистку, шоб хлопці любили.
І голови миють, шоб волосся було дуже гарне. Любисток, кстаті, заживляє всі рани. Оце ж корова як була,
прийде весною, а дойки так порепаються, заварю, раза
два підмила – як лаком покриті.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали після Петра, з числа,
мабуть, 15–16. Знаєте ж, по погоді, як воно там виспіє.
У кого Петро або Павло був, в мене свекор був, до тата
приходили, ми його приглашали всігда. А свекор в
мене був замічатєльна людина, хароший був дядько.
Зозуля кувать перестає. На Петра і Павла впаслєднє
кує. Вже ш вона винеслася, а яйце вона ж підкидає
другим. Воно ж поспіли вишні, так вишнею вдавилася
[так це пояснювали]. Чи то вже кісткою вдавилася вишневою. А потом іще казали, як первий раз почуєш:
«Зозуля-зозулечко, скажи мені скікі год жить?». І то
считали, тепер уже не считаємо.

с. Червонопопівка
Ч

Записала С. Щербань у липні 1986 р.
Червонопопівк
Червонопопівка
ервонопопівк Кремінського р-ну Луганської обл.
у с. Ч
від Зьоми Семена Івановича, 1911 р. н.

С
СЕРЕДОХРЕСТЯ
ЕРЕДОХРЕСТЯ
ЕРЕ
ДОХРЕСТЯ На Середохресну, перед Пасхою, пекли жайворонки, хрест, плуг, борону, кільце до борони. Як їхали в поле сіяти, везли з собою. Приїхали на
ниву, простелили торбу – кладуть хрест, жайворонки,
борону, плуг, об’їжжають ниву, знову все складають у
торбу і при обіді з’їдають. Батько каже: «Господи, благослови і поможи волочити ниву».
ПЕТРА І ПАВЛА Косять після Петра-Павла косою з
грабками – коси п’ятичетвертьові, семичетвертьові з грабками з чорнокленини, щоб було слизьке. На
косовицю одягали чоловіки чисті, білі сорочки – наверх. Покосили, пов’язали, складають у хрестики –
п’ятнадцять снопів (полукіпки). Вистоїться і возять
гарбами на тік.

НОВОПСКОВСЬКИЙ РАЙОН
с. Кам’янка
Записав О. Васянович 21 вересня 2007 р.
у с. Кам’янка Новопсковського р-ну Луганської обл.
від Колєсник Євдокії Лазарівни, 1918 р. н. ,
Приколот Лідії Прохорівни, 1936 р. н. ,
та Приколота Івана Івановича, 1937 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Товкли у ступі пшеницю.
«Турка» звалася пшениця. Натовчуть і варили кутю.
Кутю варили перед Різдвом, а чи перед Крещенієм варили я вже забулася. Ставили її на покуття. Тут у нас
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був такий діван чи лава, і туди її ставили. Кампот варили і кутю. Кутю у чому зварили, у тому і поставили.
Клали із сіна кубелечко. Ждали вечора і вечеряли. Вечеряти хресним носили. На вечерю готували пиріжки
з квасолею, кампот, кутя. На Різдво їли усе. Колядувать ходили дівчата. Дорослі дівчата ходили і нічого
не носили. Колядували на вулиці. Їм виносили різні
гостинці, у кого які були, то пиріжки, яблучка, сало
могли дати. Мороза на кутю гукали колись: «Мороз,
Мороз, іди до нас вечерять, а не прийдеш вечерять, то
не ходи і обідать». Це батько казав.
МАЛАНКИ Перед Новим роком були Маланки. Ходили
маланкувати. І діти ходили маланкувати, да і взрослі ходили. Були і переодівані у цей вечір. Давали маланкуючим гостинці, як і за колядки. Дорослі ходили
маланкувати. Дівчата ворожили. Кидали чобіт через
хату: куди попаде носком, туди заміж піде. Це на Різдвяні празники.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Ходили посипать більше хлопці.
Посипали житом.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Празнували. Вінки плели і на воду пускали.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива. Косили косами, снопи в’язали
женщини, робили перевесла і в’язали, складали
у копи.
ПАЛІЯ Це празник, коли не можна робить, шоб грім не
спалив.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Дощі підуть після Іллі. Не
можна купаться після Іллі, не знаю чи холодно, чи так
чого. Казали, шо Ілля у воду насіяв.
СПАСА Спас – готов рукавички на запас. Були такі, шо
не їли яблук до Спаса. Це такі, шо у них діти мерли маленькі. А то на тім світі та дитина, як мати з’їла раньрань
ше яблуко, не получить яблуко. Кажуть: «Твоє яблуко
мати з’їла, і не дадуть».
УСІКНОВЕННЯ
НН
Головосік. Нельзя було капусти різати
ННЯ
Я Головосік.
на борщ. В общем нельзя різать нічого. Таке варить,
шоб не різать.

Е

ВОДОХРЕЩА Воду святили – на річку йшли, прорубували там ополонку і святили, брали воду. Січас тоже
каждий год їдуть святити до нас воду. Колодязь там
такий, шо вода йде, не закрутиш її. Колись робили
хреста на льоду і красним мітили, шоб видно було, шо
са
хрест. Як приходили з водою додому, то бризкали у сараї, в хаті, хрестики малювали, самі воду пили і корові
давали. Хрещенські морози дуже сильні. Як пройшло
Крещеніє, то вже циган кожуха продає.

Квітчають любистком, берестком, вишнею, кленом.
Осику ставили на подвір’ї, біля сарая.

ВОЗДВИЖЕННЯ
ОЗДВИ
НН
ОЗДВИЖЕ
ЖЕНН
ННЯ
Я Здвижання. Це ховається усе ж, і ці
комахи, вужі і жаби.

Ф

ПОКРОВА
ПОКР
П
ОКРОВА
ОВА Прийде
Прийде Покрова – зареве дівка, як корова.

том стрічається. Як тепло у цей
СТРІТЕННЯ Зима з літом
день, то літо перемогло зиму.

ІМ

ли жайворонки та їли, дітям давадаваСОРОК СВЯТИХ Пекли
ли. У жайворонки копієчки клали. Як мороз на Сорок
святих, то ще буде сорок морозів.

МАСЛЯНА Гуляли.
ляли. Вареники варили і випивали там,
хто любить випить. Це у неділю перед постом.
Називали Теплим Альошкою. У цей
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Називали
день пчоли виносили.
Благовіщення, то така і Паска. БуБу
БЛАГОВІЩЕННЯ Яке Благовіщення,
ває, шо збувається.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну неділю дуже холодно. ПриПри
носить ту лозинку додому, б’є і приказує: «Не я б’ю,
верба б’є, не вмирай, красного яічка дожидай». Вербу
і у хаті тримали, і у сараї.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Обізатєльно купалися до схід сонця.
Рано, заранєй. Це, шоб не боліть. Купіль винести до
схід сонця. Хрестики випалювали на сволоці або на
одвірках на Паску.
ВЕЛИКДЕНЬ На Великдень у кошик кладуть паску, яєчка і сало, і м’ясо. Паска должна висока буть. Усе брали.
Яєчка красили у жовті і розові кольори, всякі були.
Жовті виходили – сокуру нарубають і варять, оце дубчики і яйця кидають – і вони жовті-жовті. Шоб червоні були, то краску купували. У цибулинні варили,
то вийдуть тоже жовті. Як прийдуть з церкви, то спочатку їли свячене яйце, паску.
ТРІЙЦЯ Троіця. До цього дні у хаті прибирали і на кладовищі прибирали, гілками ряджали, квітчали. Субота квітчальна, неділя квітчальна. Три дні святкують.

с. Танюшівка
Танюшівка
анюшівка

Записав О. Васянович 20 вересня 2007 р.
у с. Танюшівка Н
Новопсковського р-ну Луганської обл.
від Бережної Олександри Андріївни, 1922 р. н.,
Статики Варвари Марківни, 1927 р. н. ,
та Рябоконь Марини Федоміївни, 1941 р. н.

АНДРІЯ Дівчата ворожать. Чоботи кидають через хату.
АНДРІЯ
Значить, куди носком, то туди і заміж піде. У нас тут
шукаодна кинула, а сусід прибіг та й забрав. Шукала, шука
ла на яку сторону чобіт та й не знайшла. Кладу замок
під голову і присниться з ким ти будеш замужом.
ВАРВАРИ Сави-Варвари ночі ввірвали.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю і раніше варили, і зараз
варять. Колись варили кутю з пшениці. Колхоз пшеничку давав. Але не ця пшеничка, а турка. Водичкою
похлюпаєш, у ступі пошугаєш. Вона, та шелушка, одійде, помив. Вона ж розварюється. Зараз варять [кутю]
з рису. Один раз варять кутю перед Різдвом, а другий
раз, називається «Голодна», – перед Водохреща. Сахаром заправляли і мед давали, і заре дають. Узвар варили. Кутю ставили на поку́ття. Покуття – це місце,
де висить ікона в рушнику. Батько ніс кутю на покуть.
Із сінця робили кубелечко, а тоді туди ставлять кутю.
То це Багата кутя, а перед Хрещенням – Голодна. На
Багатий вечір усі страви пісні. Вечерю носили і раніше, і зараз. Кажуть: «Прислали батько-мати вечерю».
Зараз вони не понімають, шо це хрещеним, а йдуть з
хати на хату. Вони вже знають, шо ця баба дасть багатенько. Вони несуть кутю та ложечки. А їм даєш
канхветів, пятьорочку, трояк чи два рублі. Як уже йде
багато, то можуть і всі грошики винести.
МАЛАНКИ Колядували обязатєльно. Дівчата ходять і
хлопчики. Кричать: «Можна?» – «Та можна», – кажу.
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«А то, – кажуть, – рознесу хату». Шо є, я винесу їм. Під
вікнами колядують.
Гиля, гиля, на Василя,
Ластівочка щебетала.
Меланка ходила,
Василечка просила.
Ти, батько Васильо,
Пусти мене у хату
Я жита не жала,
Чесний хрест держала,
Золоту кадильницю.
А нам пиріг дайте
Без ручок, без ніжок,
Шоб не втік у торішній сніжок.
Винесіть пиріжок.

ЮРІЯ Раньше, вперед ходили у поле. Святили там.
Тоді ж і дощики ішли. Криничка у нас тут є, то ми привозили батюшку, шоб посвятив, шоб дощ ішов.
ТРІЙЦЯ Хату квітчають. Осику ламають і чіпляють на
воротях, коло хліва. У хаті тоже осику ставляють, кле
кленок ставляють.
О
ПРЕДТЕЧІ
РІЗДВО ІОАННА
ОА
АНН
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) Збираються.
ться. Ляльку роблять – Маринку. Вдягають у сорочсороч
ку, штани. Співають же. Колись у нас тут один сидів
під папороттю. Він сидів, сидів. Так його як зачали
грудками бити, так він заліг під низом. Він уже вмер
той чоловік. Так він і не бачив як вона цвіте. Так його
грудками забили, шо він калікою був. Це його нечиста
сила грудками забивали.

Е

І ті виносять. Це дівчата маланкували 13 січня. Вбираються ж. У нас була бугалтерша, та хлопців у шарафани повдівала, понапиналися. А дівчата – у штани.
Чудно. І до мене: «Вбирайтеся та підемо». Притягли
сани. Ну, я на кінець согласилася. Із шифанера тягнуть, напинають мене. Я їх таки вгостила, на стіл поставила все. А вони з сумками. Я їм самогонку ллю,
а вони черепки вчепили, беруть да туди ллють. А тоді
десь вони складаються і гуляють. Це я вже на пенсії
була. Маланка на подвір’ї кричить, а вже як дариш, то
у хату йдуть.

беруть святить пасочку, яєчка, сало, ковбасу. Приносять же, люди розговляються. Хто постує, то
тепер їдять. Красили єчка, але єсть, шо і листочки
пишуть якось. Красили у цибулинні – буде жовтий
колір. Були, шо і краскою красили, але ік розіб’єш
яєчко, то воно у красці. Як розговляються, то їдять
яйце, хлібец, а тоді вже все остальне. Було таке, шо
ділили яєчко і давали іншим. Я ж можу не піти у
церкву, то у мене нема нічого, а ця людина прийшла, вона принесла яєчко, розрізала і дала мені
свяченого.

ПЕТР
П
ЕТРА
А І ПАВЛА
ПАВЛА Жнива
Жнива починали
п
ПЕТРА
до Петра.

Ф

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Посівають.
сівають. Оце вже як празнипразники йдуть, то набираєш канхветів, пряників, розщитурозщитуєш: я думаю, шо і той, і той, і той буде. Це так ділять,
шоб усім хватило. Як посівають, то кончать, а тоді ж
кучку пшенички насипають і кажуть: «Пшеничку сисиплю, шоб квочечки сідали». Сидять і «кво-кво-кво!».
Це хлопчики посівають, а дівчатка – ні.

ІМ

ВОДОХРЕЩА Колись
лись на Хрещення до колодязя ходиходили водичку святити. Як принесуть додому, то п’ють,
як коровка є, то коровку побризкать. У хаті кроплять
вікна, двері, крейдою малюють хрестики. Хрещенські
морози найбільші.

СТРІТЕННЯ Літо
Літо з зімою стрічається. Як півень води
нап’ється на порозі, то буде тепло, літо перемогло.
А як холодно, то ще зима перемогла.

ЯВДОХИ Явдока
ока принесла тепла троха. Значить повипови
нна трохи принести тепла.
еей
й день пекли жайворонків.
СОРОК СВЯТИХ На цей
Скільки у піч влізе, стільки і печуть. Колись же печі
були, а заре повидумляли таке. Їли ці жайворонки
самі і дітям давали.

БЛАГОВІЩЕННЯ Яка погода на Благовіщення, така і на
Паску. Це кой-коли збувається. Як надворі тепло, то
поли і Благовіщення не спрашують.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ До церкви ходили, там вербичку святили. Ми брали вербичку і приносили додому. Тримали на воротах, садили. Може і прийнятися. Треба цією
вербою корову вигонити на пашу, застромлювали
[гілку] у сараї. І у хаті була вербичка.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Нада купаться, шоб не було нічого,
шоб чисте тіло було.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску ходили у церкву. Як у нас не
було, то ходили у Білолуцьк. Як ідуть у церкву, то

ПА
П
АЛІЯ
ЛІЯ Тут
Ту т у нас одна шось робила на Палія, вони тоді
ПАЛІЯ
шось в’язали, так копи погоріли. Шоб на нього нічого
не робить, а тільки празнувать.
ІЛЛІ Ілля – куди вітер, туди й я. Як дощ у цей день, то
ІЛЛІ
казали,
казали, шо Ілля наробить гнилля. Після Ілля нельзя
купатись, бо Ілля насіяла у воду.
СПАСА Після Спаса бери рукавички до запасу. Як хтото не їв яблук до Спаса, це у кого діти померли, то не
їдять. Бо на тому світі скажуть, шо твоє яблучко свиня
з’їла. Уже дитині яблучко не попало. Вони і самі знали,
то і не їли.

ВОЗДВИЖЕННЯ Здвижання. У полі треба накриватись,
бо нечиста сила кругом. Не можна ходить у ліс, бо вся
твар лізе у землю. Вона ж у лісі. Погріб нельзя одкривать, бо може улізти. Я боюсь, то я затушковую.
ПОКРОВА Як прийде Покрова, то зареве дівка, як корова. Заміж треба, а ніхто ж не бере, то вона і реве,
як корова. З якого боку вітер на Покрову, то так буде
цілу зиму.
Записала С. Маховська 21 жовтня 2010 р.
у с. Танюшівка Новопсковського р-ну Луганської обл.
від Кваши Олександри Іванівни, 1925 р. н.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Це старий Новий год же ж.
Дівчата ж ворожили. Стовпчики бігали ж ото, тинки, тепер же ото забори, так нема. А то колячки
поб’ють, хворостом загородять. А колячки ото ж
ідеш, счітаєш, і на десятий – як кривий, то і жених
кривий буде. А як рівненький стовпчик – значить
рівний.
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Записала Л. Артюх
у с. Танюшівка Новопсковського р-ну Луганської обл.
від Вольвака Олександра Тимофійовича
та Вольвак Марфи Василівни
ВЕЛИКДЕНЬ Оце ж як на Великдень, так кажуть, шо як
сонечко сходе, так показується там людьська голова.
Це голова Господа. І ото ж міняється. Яйця красиш які,
таке і сонце: жовте, красне, зелене показується. Це так
балакають. То ж як, коли ми ще там жили, ближче в
центрі, так тьотки коло нас жили, так виходять утром,
як сходе сонечко, дивляться – раз красне, раз зелене,
раз жовте. Ну, яка краска – яйця красиш, таке й показується. На Великдень до церкви сходились, а тоді
вже люди, родичі сходяться і празнують. Сходяться,
сідаються надворі. Чи в хатах. Вони ж празник проводять, цей Великдень. Вже свої родичі посходяться.
І празнують.

с. Миколаївка
Записали О. Васянович, С. Чибиряк 7 липня 2009 р.
у с. Миколаївка Попаснянського р-ну Луганської обл.
від Журавель Катерини Василівни, 1925 р. н.,
Бондаренко Зої Онисимівни, 1936 р. н. ,
(родом з с. Тополі Троїцького р-ну Луганської обл.,
Баришок Ганни Данилівни, 1929 р. н.,
Баришка Григорія Яковича, 1929 р. н.,
та Сердюченко Віри Володимирівни, 1942 р. н.
ВАРВАРИ Сави-Варвари ночь увірвали, з цього времья
начинає мінятися день.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю я варю з рису. А мама
як варила, то товкли пшеницю, пошелушають, а тожді харашо промиють. То була кутя. Тоді риса не було.
Кутю заправляли сахарьом, кампотом. Всього накланакла
дуть. Мак не добавляли. Кутя густенька, а тоді попо
ллємо кампотом. Я раз варю перед Рожеством. Кутю
ставлять на покуті, сіно там кладуть. А тоді квокають
і на гнізда несуть. Це так полодено. Курочки несуться,
курчат налуплять. І жить дуже харашо. Мама ставила
кутю на покуті. Як ставить, то нада квокать, шоб кури
неслися ще й курчата лупилися. Перед Рожеством –
Багатий вечор. Мороза приглашали на вечерю: «Не
морозь худобку нашу». Вечерять носили родичам:
По
дядькові, бабі, крьосним, сестричці чи хто там. Повитусі вечерять не носили. У нас такої моди не було.
Брали у півлітрову баночку і ложечку туди кладеш,
Пиріж
і несеш. Пиріжки були з сиром, яйця з рисом. Пиріжпиріж
ків хто скільки брав. А тоді їм там на обмєн ті пиріжки: вони твої пиріжки забирають, а свої кладуть. У нас
носили вечерю підряд. Обично ж носять по родственродствен
носили
ніках, а родственніки дають же гроші. Той три копійки
ніках,
дав. Як приходили, то казали: «Батько й мати послали
вам вечерю». Вони покуштували ту кутю і дають на
назад. Хто докладав туди кутю. І пошли дальше. Дванадцять страв не готували. Пиріжечки пекли, кутю варили, кампотік і все.
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РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Святкують. Тіко цей год не святкували, шось уже таке.
[Раніше святкували?] Святкували. Оце ж коло річки.
Варять вечерю, кашу польову варять. І ще ж хтось шо
там принесе. І там купаються, і вечеряють там. Музика там, все там. [Ляльку робили?] Да, роблять, а тоді ж
кидають на воду. [Як вона називалася?] Чикова Маринка. [Чому Чикова?] Це, вроді, чекали ж всі її, когда
той празник. [Тому Чикова, бо чекали?] Да. Це таке
діло. [З чого її робили?] Як кажуть, якось чи траву...
А тоді ж обкутують чи платтячко якесь шиють, напинапинають. Роблять голову й руки – все роблять. НазиваНазивається кукла – Маринка. [Потім її палили чи топили?]
За це не знаю вже. Мабуть, топлять, вони її намочать,
так хіба ж іспалиш. Навєрно в воду кидали, чи куда.
Я отак не той, не була там близько. [Це у вашому селі
Маринку робили чи у сусідньому?] Оцеш, де сільсосільсовєт, вже збирались коло клуба. Людей багато там. МоМолодьож уся їхала на вечір. [Коли це було?] Каждий год
було. Вперед же так було. Збираються ж і готовлять
там їсти, купаються там. У річці там же. Уперед баби
було збираються ото по селу старенькі такі. Як я чи
ще старіші. І то йдуть співають, танцюють. А за те
вже не скажу, чи вони носили Маринку, чи тіки так
госспівали ходили. Танцювали. По селу йдуть, а їм гос
тинці дають, цим бабочкам. Хто шо. Виносили яку
чарку ще. Тоді ж тоже так. Молодь ішла обізатєльно.
теМолодь ішла багато. Тоді ж і молоді багато було, а те
пер її нема. Усі уїзжають, а дітей не родять. Шо ж у нас
остається тут?
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УСІКНОВЕННЯ Іван Головосік [Чи можна було працювати в цей день?] Хто й зна. Кажуть, шо гріх, Бог
накаже. [Капусту можна шинкувать?] Нізя. Й борщу
варить. Головосіка шо називається? Ну, кажуть, нізя.
Нізя борщ варить, капусту нізя різать. Так Богом дане,
а Бог його знає, як воно... [Хліб різать можна?] Може
хто й не ріже, ламають, люди єсть, не ріжуть, а ламають. А ми ріжем, не знаєм. Може, воно й гріх. Борщ
нізя варить – главне шо. А однако ж картошку чистиш
же. Вариш чи суп, чи шо там. Жариш картошку. Всьо
равно ж ріжеш. Може, й гріх, а ми не знаєм.
ВОЗДВИЖЕННЯ Як тіки холод, значит все ховається в
землю. [У погреб можна спускатися на Здвиження?]
Кажуть, нізя. І відкривать погреб. Вродє як навлізуть
туди нечисті: чи вужі ці, чи змєї, чи як називать. От
того й не одкривають.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво держиться порося всігда.
Ріжимо, готовиться і холодне, і м’ясне, пиріжки – це
обізатєльно. З усим.
МАЛАНКИ Всікда приходили до нас колядувать. Тут
тьотка була одна, друга, третя, і вони такі були набожні. А в мене он дочечка така калічка, їй вже піїсят
сім год буде, вона лежить, не сидить, не ходе, ні балака, нічого. Вони всікда приходили до неї. [Колядували] дорослі, да. Тай, здається, колядувати, щедрувати
це одне.
Меланка ходила, Василька просила,
Васильку, мій батьку, пусти мене в хатку,
Я не жита нажала, чесний хрест держала,
Золоту кадільницю.
Радуйтесь і вас так буде,
Довгу свічу ставте, а нам пиріг дайте.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Я помню, шо ходили посипали.
Хто наряжався – дітвора маленька. Тільки хлопчики
ходять посипать, мужики не ходять. Дівчатам не можна ходить посипать. Посипають у той кут, де ікони висять. Щедрували жінки старі. А счас нема нічого. Ви ж
бачите, шо деревня у нас тепер така – самі каліки.
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В полі поле сам плужок оре,
А за тим плужком сам Господь іде,
Дєва Марія їсти носила і Бога просила:
Ради, Боже, жито-пшеницю на всяку пашницю,
Сєю-вєю, повеваю з Новим годом паздравляю!
ВОДОХРЕЩА Церква в нас хароша була і справлювали
празники. На Кріщеніє воду крестили. В мене батьки
були божественні, ходили всікда. Там же ниже церкви
рудникова вода, колодязь такий здоровий, то там воду
святили. Хреста вирубували з льоду. Люди тут і стриляли, і голубів пускали. Це, як я понімаю, признак радості. А це ж зіма така, шо нема снігу, нема ніде нічого. Як приходять з водою свяченою, то кропили хату,
хазяйство. Счас я не хочу і святить, не подужаю. Хто
приглашає, то батюшка приходить посвятить хату.
Хрестики малюють, як кроплять хату.

Е

СТРІТЕННЯ Стрєтєніє. Хто переборе: чи зіма, чи літо.
Як на Стретєніє петух води нап’ється, то рання весна
буде. То вже капає з стріхи, кажуть, буде рання весна.
Це ще раньше, людей було багато, і посторонні села
близькі в церкву приходили, батюшка воду святив.
Стрєтільна вода. І свічкі були, брали, вони вроді як
помагають чи от болєзні, чи Бог його знає.

ВЕЛИКДЕНЬ Починає служиться з вечора, тіки не служиться, а з двєнадцаті начинає служиться, тоді вже
певча становиться: «Христос Воскрес!». Як ідуть паску святить, то беруть усе, шо в кого є. Батюшка тільки
каже: «Водку не беріть. Вино, тільки кагор». А люди ж і
водку виставляють, як настановлять. Чого тільки не виставляють. Беруть паску, пиріжки, сало, ковбасу, воду,
сіль, яйця. А тоді ж розгівляються. Як розгівляються,
то беруть те, шо принесеш з церкви. Хто бере і холодець варе, хто шо бере. А тоді сідають за общий стіл
і розгівляються. Яйце розбивали обично об стіл. Як
здороваються, то кажуть: «Христос воскрес!». А ми забудем, да кажем: «Здрастуйте». Усе поперепутувалось.
Раньше, то казали там скільки день «Христос воскрес!»,
а тепер уже і на первий день кажеш «Здрастуйте». Як
христосуються, то цілують одне одного. А я цього не
люблю. Бачиш у церкві цілують одне одного. Можна з
будь-ким цілуватися, з родичами, з подругами. Яйця
красять цибулинням. Воно буде таке, як то красні яйця
несуть кури, тільки трошки темніше. То ще хто да кракра
сить синькою, а воно вимазується. Я нічим – тільки
цибулинням. Воно не мажеться. Паски ми тепер не пепе
чемо, купляємо. Привезе машина, до купимо. Раньше
начинали пекти паски з четверга. Четвер, п’ятниця, сусу
бота – це три дня пекли. Паска, як хароша, то должна
буть висока. Як невдачна, то невисока, присяде.

СОРОК СВЯТИХ У Тополях
ополях пекли жаворонків на Сорок
святих. А тут я такого не чула.

МИК
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О На Миколая
Мик
МИКОЛИ
літнього у нас
Храм, то приїжджає людей багато. Чоловік по 40–50 і
з Лісічанська, і з Рубєжного. Батюшок приїжджає чо
чоловік 7–8. Варять кашу пшонну, капусняк на кострі,
а картошку їм тут є кому зварить. Шоб була гаряча.
А тоді обідають усі церковники.

Ф

БЛАГОВІЩЕННЯ Це великий
еликий празник, такий як і ПасПаска. На Благовіщеня птичка і гнізда не в’є.
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МАСЛЯНА Як пройдем
йдем по улиці, тому прив’яжуть кокоряку, тому цвєток, а тоді собираються десь в одну хату
і гуляють. [Навіщо коряку прив’язувать?] От єслі у
мене, напримєр, син є, а я його не жинила, значить я
винувата, значить мені прив’язують, шо я должна от
от-платиться, розплати. [А якшо «цвєток»?] Та шо приприйдеться, чи платок, чи цвєток, чи дрючок, шо-небудь.
Разніци немає, всьоравно, якби шо прив’язати. І так
соберуться, то вже такі молодиці були там по сорокп’ятдесят, а ми ще молодші, і як підуть от це так, та
по всіх хатах, і співають, і трандихають. Раньше оце
так не було, шо понапиваються-поховаються. Раньше
було збираються компанією не часто так, як празнік,
вже куми до кумів. Водка чи є чи немає, а вже тан
танцюють, а вже співають, на водку могли тільки поди
подивиться. Тепер жизня совсєм друга, зараз скучна така.
Раньше і война була, і посля войни, а в нас люди були
якісь веселіші. Люди були в бєдності, но люди були
веселіші.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Ідуть у церкву, Богу моляться, причащаються, сповідаються. Батюшка вербу святив, роздавав там по скільки віточок. Справилися і по домам
розійшлись. Вербу взяли, б’ють одне одного вербою:
«Верба б’є, не я б’ю, не вмирай, дожидай, ось недалечко красне яєчко». І своїх, і знакомих, чи кума, чи хто
там. Всєгда як Вербна, то халадіна невиносіма. Верба
трошки постоїть у хаті, і ми її спалимо. На городі її
тикають.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Ідуть з церкви з свічками, пишуть
хрести на потолку. Но ми тепер не ходимо. Замітали,
де смітячко, і несли це на річку викідать. В нас там річечка біжить. Паску пекли. Начинають і в четвер, і в
п’ятницю, і субота, хто коли.

ТРІЙЦ
Т
РІЙЦЯ
Я Прикрашали
Прикр
ТРІЙЦЯ
хату. Рвали і любисток, і чебрець.
Травичку в основном рвали. В нас чебрець в поле є,
він же ж пахне харашо. І це він посушився, я його заза
він
вернула, з його чай хароший, от простуди він харашо.
Як полежить ця травичка на Тройцу це три дні, то
считається воно як лікарство, його беруть чай варить,
і отцей чебрець він найхароший, дуже він от кашлю.
А потім викідали все ж. Ми становили даже в городи,
я знаю у нас тут був сліпець, шо рив, то кажуть, постав
туди, гілчину виламай, він уходе.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали посля Петра. Часник
ми вибираємо всігда до Петра і Павла. Вже він визрів,
як послє начинаєш вибирать, він розсипається, чорніє, а от це він вже готовий.

ПАЛІЯ Це Пантелеймон. Як я сюда приїхала, то свекруха моя розказувала, шо на Палію їхав мужик у степ
гарбою. Тоді ж жили якось більше для себе. Він гарбою їхав, а йому кажуть: «Куда ж ти їдеш, сьогодні ж
Палія?». А він каже: «Та вони ж самі празники на празниках, а коли ж їхать. Нада убирать». І поїхав. Покіль
приїхав, а його хата загорілася. Якби ж хоч не огризався. То ж його Господь наказав, шо у такий празник
їдеш у поле.
ІЛЛІ Цибулю нада вибирать до Іллі. Ілля наробе гнилля.
Після Іллі нельзя купаться, но купаються. Казали дітворі, як ідуть купаться, шо Ілля у воду насцяв.
СПАСА До Спаса не можна яблук їсти, а всі їдять. Але
ми вже чотири годи не їмо, бо нема ні яблучка. Ми то
не часто справляєм. А все це мама робила, вже негожа
була. Кажу: «Мамо, не печи!». Всьо равно перепічків
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напекла, медом понамазувала, ще й дєд мій робив на
хвермі, ше й туди дівчатам наклала. Каже: «Їм ніколи
пекти, на дівчатам перепічок».

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Це такий празник каратєльний,
шо може вчудить шось. Як будеш шось робить, то
воно шось вчудить. На празник в нас ще був такий
случай, це ж в етім селі було в нас таке горе. То Чудо –
празник, а він [чоловік з села] каже: «А Володькового
чуда немає?» – і на тобі, з насмєшкою. Додому приїхав,
почав бричку випрягать, позаводив коні, впав і вмер.
Прямо тут і вмер.
Прийде Покрова – зареве дівка, як корова.
ПОКРОВА Прийде
Заміж уже не можуть брать. Покрова – покровітєльпокровітєль
ниця, вона защітниця наша, вона всім помагає. Нада
зараз просить, а не тоді, як вже там будем.

ІМ

Ф

Е

ПЕРША ПРЕЧИСТА Вони [свята] всі каратєльні. От я
тобі скажу, на Пречисту приїжджала до мене сестра.
Ходила в церкву. Прийшла з церкви, пообідали, отдихнули. Вона довго не може, нада прибирать у погребі. Вона каже: «Мазать я не буду, а піду хоч банки
повитираю, переставлю». Та кажу: «Іди». Вона тіки
війшла у погріб, перву банку взяла витирать, упускає
цю банку собі на ноги і розрізала п’яту, насилу остановили ту кров. В неї всікда була вода, вона їздила в
Єрусалим, там купалась і обпувалась, і нам привозила
і хрестики, і воду звідтілля, з Єрусалима, і маслечко
якесь. І вона тим маслечком, і дня за два-три воно в
неї загоїлось. Так я за шо хочу сказать: бачте це ж тоже
каратєльно. Вона батюшкі задавала такий вопрос: «От
я приїду неділя, шо мені робить? І помогти хочеться,
і неділя». А він каже: «Шо я вам скажу, сходіть у храм,
помоліться, прийдіть отдихніть, пообідайте, і ніж сидіти з бабми язиками теревенити, лудше підіть в город
помаленькоу шось поробіть». От так.

УСІКНОВЕННЯ Головосічєніє. Кажуть нізя борщ варить у цей день, того шо Головосіка – це Іван Крістітєль. Ето йому отсікли голову. Одна бариня танцювала
гарно, рождєніє справляли, цей Ірод чи хто. Вона так
гарно танцювала, їм понравилось, і він сказав: «Проси
в мене шо хочеш, я тобі отдам». А мати її сказала: «Не
нада нічого, нам дай Іванову голову». Він, канєшно,
погрустив, але своїх слуг заставив. Ті пішли і отсікли
голову, на блюді принесли.
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

м. Трускавець
Записав О. Курочкін в 1980 р.
у м. Трускавці Львівської обл.
від Шпака Юрія Степановича, 1920 р. н.

Е

АНДРІЯ На Андрія беруть патики. Прийде Андрія, печуть калачі і кладуть за порядком на столик. Кличуть
собаку, яка дівка має вийти заміж, собака той візьме
хліб. Дівчата йдуть на гору і вівчають, де голос відозветься, то туди віддадуть дівчину. На Андрія ставлять галузки з вишень. Яка розвине, та людина буде
жити, а котра не розвинеться – то хворіє або вмре.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ідуть до церкви святять водичку,
кроплять снопи, худобу, дітей, жінку, стайню, йдуть
в гості. Колядують парубки, дівчата, діти – всі разом. Перебираються в Чорта, накриваються плащем,
беруть с собою саблю. Приходять в хату і питають:
«Берете коляду чи ні». Якщо беруть коляду, заходять
всі останні і колядують, сопроводжують музиканти
[гармошка, бубон, скрипка]. Молодежь колядувала
всередині хати, а під вікнами ходять старі і коляду
колядують. Колядують по порядку хат. Колядникам дають
гроші, їжу. На гроші раніше куповали на церков,
а нині – на себе. Колядують і після Різдвяних свят.
Тільки ввечері.
М
МА
АЛА
ЛАН
НКИ
КИ Вечір під
під Новий рік називався «Щедрим».
МАЛАНКИ
Рано йдуть до церкви, піп кропив воду, і стають люди
в ряд. Кропить воду, що принесли люди. Воду убира
убирають колосками. Діти не їдять, поки не принесуть воду.
Принісши воду з церкви – пьють, мастять груди, го
голову. З відра з водою випивають трохи святой води
і кропить хату, стайню, додол, довкола куру, худобу,
собаку, після цього сідають до вечери, затім коляду
колядую
ють,
ть, ідуть до других. Керегун пекли на Щедрий вечір.
Пекли з муки, з чого хто мав, зверху сипали маком й
цукром. Кидали карагун під стіл. Як упаде на правий
бік, так файно уродить нива. Ходили із зіркою [вертеп]. Носить мужчина в руці. Робили Козу [молода
коляда]. Коза заходила в хату, мекала, за нею йшов з
косою, а потім музики. Брали участь 15–16 осіб. Робили вистави.

Ф

СТРІТЕННЯ Зима зустрічається
устрічається на Стрітиння. Якщо
холодно в цей день, то літо буде тепле і довге, а якщо
тепло на Стрітиння, то буде довга зима. «Якщо вода
на дорозі, то вівна на перелозі (поле)». Найдовша ніч
буває в грудні на Пилипівку (піст) в кінці грудня.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вечір перед Різдвом називаназивається «Святий вечір». Обов’язково всі миються [«щоб
були такі здорові, як та вода»], готовлять страви, став
ставлять ялинку. Давно готовили дванадцять страв. Пісні
їли ввечері, а на Різдво – мясне. Пироги пісні с капускапустой, пироги с бульби пісні. Кутя с пшениці, опалаєтся.
Треться мак і мед, якщо нема меду – цукор, а здавна
варили [робили і кисіль]. Часник с хлібом. Юшка з
груш і яблок, слива. На стіл ложиться два сніпочки с
вівса (кладеться хліб, на хліб снопочки, свічку світить
світиться), стояли всі святки два тижні. Моляться, сідають
їсти, а на вічно кладуть часник і кусок хліба і зовут
янгели: «Янгели, янгели, просимо до вечері». Батько
каже: «Дай Боже, із Святим вечором, свято провадити
і друге дочекати». Поминають як уклякають молитися
на Святий вечір за вмерших. Їжі окремої не готували.
Перший сідав старший із сім’ї. Починали с часнику і
хліба, горілка, риба, а потім кутя. Кутю метали і допивали, говорили: «Дунай пшеничка». Як вечеряють,
оставляють по кусочку всієї страви [відмітують]. Кажуть: «Що би худоба говорила». Худобу годують якнайкраще, щоб була сита, щоб не говорила: «Газда та й
наївся, а ми голодни». Прибирают хату соломою, тому
що Ісус Христос родився на соломі. Після вечері діти
бавляться по соломі. Блеють, мукають, квокчуть, щоб
не була порожня стайня, щоб худоба була – вівці, кури,
кінь. Батько чи мати кидають горіхи по соломі, а діти
збирають. Бавлять ту солому, зв’язують і ховають,
або в січку ріжуть, або підкурюють і лікують худобу,
людей. Носили вечерю на Святий вечір рідні, батьку,
мамі, бабі. Викладає вечерю (голобцю, пироги), а мама
своє завертає і дає дочці. Кажуть: «Христос рождає».
Відповідають: «Славите його».

ПИЛИПІВКА У Пилипівку пряли на сорочки, куделі,
повісму, годували худобу, по дому. Тепер цього немає.

ЖОВКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Туринка
Записала Л. Артюх
записано 10 серпня 1990 р. у с. Туринка
Жовківського р-ну Львівської обл.
від Лужної Ганни Іванівни, 1920 р. н.
АНДРІЯ Дівчата рихтують вечерю, горілку, брами скидають, де дівчата є. Ворожать дівчата «вдовець, молодець» по парканах. Клоччя завивають у пампушки, значать той пиріг, котрий хлопець вкусить. Пса
приводять голодного до пирогів. Який пиріг скорше
візьме, та скорше заміж піде. Ідуть полонки прорубують, пхають руку, намацують на дні: дерево – боднар,
а як залізо – коваль й таке інше. Зараз теж так ворожать. Калити не пекли.
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МИКОЛИ ЗИМОВОГО Миколая подарки носять, дівчатам коло хати, перебирається хтось у Миколая. Горобця злапали і подарували священникові, смішно було,
казав, що «я буду літати, як той горобець».
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Рихтували кутю, мед, цукор, мак. 12 страв. Гриби, рибу, борщ, капусту смажили й варили з пшоном. Все пісне. Варили пироги
з гречневою кашею й капустою разом. Пампушки
пекли з розчинного тіста. До кави чи кандеба́лу. Тепер це ж саме називається «компот». Кутю ставили
наперед на стіл. Сіно й часник по рогах на столі. Як
діти слабують, мають «зніт» (то голова, температура,
рвота) натерти тим часником і оцтом, то дитині сі
минуло. Сіно давали корові. Солому під стіл, палили
на другий день на городі, щоб не було в пшениці на
другий рік снітів (чорне, як сажа). Сніп ставили деякі люди з пшениці. Стояв аж до другого святого вечора [до Йордана]. Вечеряли тільки свої. Вечерю не
носили.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Все має бути чисте. В п’ятницю – плащаниця. В четвер пекли паски. Крашанки робили, писанки робили.
ВЕЛИКДЕНЬ В кошику несли паску, яйця, м’ясо, сир,
масло, сіль, хрін. Яйце ділили на четверо, покраяли.
Шкаралупки несли в ріку. Вони поплили і все. А крихти від паски, то треба сіяти на городі, то буде рости
маруня. Я робила, і росте. Дітям дають, накурюють дітей нею, і старих накурюють від ляку.
ТРІЙЦЯ Зелені
ені свята. Рвуть квіти, несуть до церкви,
кропить, сушать, як помре, то стелять у трунво, бо
живих квітів не дають. Зілля на підлогу не стелили.
Маять березою, і більше коло вікон, коло дверей на
брамі, на фіртці, коло парканів. Потім мітли роблять,
замітають подвір’я. На долівку кидають шава́р – на
го
болоті росте. Потім фасолю підв’язують, а хто – на городі палять. Хати затикали в солому, в стріху. Тепер
в шифер не затикають. Від Зелених свят вже можна
купатися.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Одні до одних на Різдво в гості.
Колядують, з шопкою «царі» ходять. Там є Царі, Пастушки, Ангел, Жовнір, Жид, Чорт. То називається
«вертеп». Колядують під вікном. Потім в хаті. Гроші,
горілку або частують. Жид то все бере печене, пляцки, ковбасу. Колядники – хлопці. Маленькі лише колядують, без вертепу. На церкву колядують. Того року
колядували, не боронили. Кутю лишають мерли́м
м,, всю
вечерю, кладуть ложки. Душа приходить. М’ясне споспоживають. Кишки з кров’ю, сальцисон, ковбаси й вувуджені, й смажені, шишку (тепер рулета роблять) під
комином вудили у марлі. Кутю ще їли. З куті починапочина
ли, кінчали пампушкою з кандебалом.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Кві́тна неділя. Воду святять, Ісусу
Хресту кидали під ноги. Як виганяють корову перший
раз на пасовисько, то з тею лозою. Билися: «Не я б’ю,
лоза б’є. За тиждень Великдень». Лозу запихають за
хату, то мине її грім. Мама казали, що пхай свячену
лозу за хату.

Ф

РІЗДВО
КУПАЛА) ЗбираРІЗДВ
Р
ІЗДВО
О ІОАННА
ІІО
ОА
АНН
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
П
РЕ Д
ДТЕЧІ
ТЕЧІ (ІВАНА
(
ли зілля,
зілля, вбирали хати. «На Яна зілля рвала, на Яна
маїла, за Івана вийшла заміж, бо я його хтіла». Те зілля
висхло, накурювали ним, бо воно помічне. Не вики
викидали. Три вінки докупи зв’язували дівчата, жінки, свясвя
тили в церкві, сушили. Як корова отелилася, то давали
їй до пиття.

МАЛАНКИ Малана.
лана. Подарки на іменини.

ІМ

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Посівають
дівчатсівають діти, хлопці, дівчатка, хлопчики, прийде перший – то щасливий рік буде.
Дітям дають гроші й пампухи
пампухи..́
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
Ку тя з пшениці, пісна
ЧІР Кутя
[вечеря] на дванадцять страв. Поговірки: «То вже, як
другий чоловік».

ВОДОХРЕЩА Йордана.
дана. Щедрують, гроші [дають ще
щедрівникам]. Не перебираються. На церкву з дзвінком,
лише дівчати. Кропили обійстя, хрещики з хлібом під
пахвою ставили. Свій треба спекти, а купованого не
можна. Й зараз так.

ІЛЛІ
ІЛЛІ По
По Іллі
Іл не можна купатися, бо холодно.
МАКОВІЯ
МАК
М
АКОВІЯ
ОВІЯ Мак святять на Спаса. Овочі, мак, яйця. Свячений мак сіяли, то дуже буде мак. Телиця мала одне
теля, обсипали стайню, щоб відьма не прийшла. Одна
була сметану одбирала. Коржі не пекли.
УСІКНОВЕННЯ Головосіки. Сєкновеніє. Піст. Капусту
не різали, бо вона як голова зітята.

РАДЕХІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Завидче

СТРІТЕННЯ Стрічаються зима з літом. Як холодно, то
скоро тепло буде, а як тепло, то медвідь буди не валяє,
то буде ще довго холодно.

Записала Л. Артюх у 1990 р.
у с. Завидче Радехівського р-ну Львівської обл.
від Бразецької Стефанії Романівни

МАСЛЯНА Масляниця. Їсти пісне з сиром, молоком.
Колодки не чіпляли.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР, РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ходять
7–14 колядників з вертепом. Колись з шопкою. Дзвіночки діти носили. Давали [їм] гроші. [У вертепі брали участь такі персонажі:] Ангел, Чорт, три Царі, три
Пастухи, Смерть, два українські Козаки, два Воїни й
Ірод, Жид, Жидівка (Мошко й Сура). Розучили молоді
той вертеп, підготували костюми. Збирають гроші на
церкву. Не частують. Дають пироги.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Перший день на оливі: бульбу варили,
цибуля, варили з капусти крижавки́, залили водою з
часником, їли через два дні. Середу, п’ятницю не їли
масного. Суворий піст.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Хрестопоклінна неділя – строгий піст.
Хрести не пекли, тісто розробляли й мазали тістом по
стіні. Раніше так робили.
БЛАГОВІЩЕННЯ Можна їсти все, на другий день –
знов піст.

МАЛАНКИ «Багатий вечір». Піском посипали від хлопця до дівчини, або збитки роблять. На другий Святий
вечір фіртки знімали ще здавна. Щедрували дівчата.
Друга Коляда.
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

с. Кустин

ВОДОХРЕЩА На Йордань святили воду. Коло церкви.
З паперу хрестики приліпляли хлібом на дверях. Три
свічки «Тройця», як тризубчик, ставили у церкві.
СТРІТЕННЯ Стрічається зима з літом. На стрітення святять свічки і від грому помагає (як на Благовіщення,
так і на Великдень). В криниці воду набирали на Стрітення, вмивали очі, щоб не боліли.
МАСЛЯНА Сиропустна неділя. Перед постом. Остерігаються, лише з набілом можна їсти. Тепер ні.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Постували. Так постилися, що «курка»
вчіплялася [куряча сліпота].
СЕРЕДОХРЕСТЯ Поклінна неділя, в середу.

Записала Л. Артюх у 1990 р.
у с. Кустин Радехівського р-ну Львівської обл.
від Мартинюк Варвари Степанівни
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Пісне, дванадцять страв:
кутю, голубці, капусту, драглі з риби, грибів, запражка з грибів, борщ червоний. Кутя на сіні портовиною
прикрита, солому на підлогу клали – то «дід». На «дідові» діти дуже любили спати. На другий день свят
будуть палити «діда». Вечеряли. Кидали кутю на таліркі, щоб ті, кого нема, приходили вечеряти. Ложки
дід в’язав паском, щоб худоба й родина були вкупі, не
розліталися по світі.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Кві́тна неділя. Ве́рбниця. Лозу святили, корову перший раз виганяли. «Не я б’ю, лоза б’є. За
тиждень Великдень. Паска ковбасна, свячене яйце, по
зубах товче». Всіх били. За образа затикали [гілочку
верби]. Коли грім гримів, на вікно ставили навхрест
коцюбу й лопату клали перед дверима.

СТРИЙСЬКИЙ РАЙОН
с. Нежухів
Нежу
Записала С. Маховська 12 вересня 2011 р.
у с. Н
Нежухів
Не
еежухів
жухів Стрийського р-ну Львівської обл.
1928 р. н.
від Луців Устини
Устини Миколаївни,
Мико

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Великодній четвер. Пекли.

Р
РІЗДВЯНИЙ
ІЗДВЯ
СВЯТВЕЧІР
РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ С
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Та вечерю рехтували, сі вава
рили, шо на вечерю страви. Ішли до стайні, давали
корові їсти. Стояв такий «дід» вівсєний робили. Ціп
ще клали за того діда ззаду, лижку – спереду. Коло
діда ставили скопич. Скопич такий, шо доїли корову,
оброблєдерев’єний такий, з ручкою. Файно так його оброблє
ли, обв’єзували тим повереслом, все, ззаду запхали
Таціп, той, шо сі молотило зерно колись на стодолі. Та
повереский «ціп» сі називав. І лижка дерев’єна так за поверес
лом запхана, то та дійниця стояла коло того. А вже то
стояло аж до Йордану.́ А вже як прийшли на Йордан
«Газ церкви, принесли водицю свячену, тоді казали: «Га
разд,
р
азд, дідо, з хати!». Брали той сніп, несли до стодоли,
і ціпом тим на той бік, на той бік, як молотили. А ще
ставили миску, шоб псові скидували. Або пса до хати
кликали на вечерю і йому кидали.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святили паску. Одну несе в портовині, м’ясо, масло, сир, сіль, хрін, яйця – у кошиках.
Писали писанки. Перше свічку святили. Яйце ділили,
щоб спокій в хаті не викидали, палили. Попіл на город
носили. Крихти від паски – курям [маруну не сіяли].

Ф

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Обливалися
алися в Полив’яний
понеділок.

ІМ

ТРІЙЦЯ Зелені
ені свята. Рубають липу, хату маять, стайстайню, лепех (шавар)
стави́ по долівці стелили, на вікна ставили. З тиждень, кладуть, бо помічне те зілля. Довкола
поля з форенгвами процесія йшла, святили жито, хліб
Чесвятили, крижі стояли, то мимо них проходили. Через тиждень по Зелених свят жінки й дівчата рвали
квітки: розхідник, черничник, моркви, часнику, плели
віночки, святили в церкві, вішали на кілочку надворі
між вікон; як корова телиться, то їй давали його з’їсти,
щоб зчистилася скоро; варять і жінкам, щоб пили,
коли родить.

РІЗДВО ІОАННА П
ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВ
ВА
АН
НА
АК
КУПАЛА)
УПАЛА) На Йвана до лісу не йти, бо гадюка вкусить. На дерево не лізь,
втопишбо впадеш, – Йван скине. У воду не можна, бо втопиш
віся, в той день Сонце купається. А в сусідньому селі ві
ночки пускали. В котру сторону попливе – заміж піде.
Від Івана і до Іллі – можна купатися.
ПЕТРА І ПАВЛА На Петра зілля святили.
ІЛЛІ Від Іллі кидай серпа, берися до ріллі.
СПАСА Святять яблука, мак, квіти, груші, сливки.
УСІКНОВЕННЯ Головчастого не їсти, бо це головки святого Івана.
АНДРІЯ Вечір, баль. Ворожили по плотах, «вдівець, молодець». До ліса по дрова ходили, бо там вечірку робити – досвітки. За губою воду носили, хлопці смішили. Пирога пекли, пса пускали, чийого пирога перше
вхопить, та хутче піде заміж. Від печі до пирога ставили чоботи, чий вийшов біля порога, та скоріше вийде
заміж. Вареники варили. Де дівчина – фіртку ховали.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Дітям купляли з тіста миколайчики, робили подарунки.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ [Як називали період від Різдва до Великодня?] «М’єсниці» кажут. Від
Різдва до М’єсного Пущення до М’єсниці. Тоді, коли
можна робити весілля. То піст – то не можна, а то
М’єсниці. Ще такий був закон, що старі такі жінки,
ще старші як моя мама, на Різдво не мали по хатах
ходити. На Різдво ніхто нігде не мав ходити. Ну, а не
виведениї по хатах тож не мали ходити. А як то, то
би добре, аби прийшов перший мужчина. На Різдво
ішли, насамперед ішли мужчини старші колідувати.
Потому ішов хор, казали. Називався «хор» – дівчата з
хлопцями. І ще такий «доріст» називався з хлопцями,
«доріст» – доростали такі. Хлопці то такі були – не кавалєри, не молоді, це такі середні. То вони ішли. Три
партії ішло колядувати. Мужчини як ішли, то брали
ще дві свічки до хати. В хаті господар з господинею,
вони колядували, а вони тримали ті свічки запалені.
́
Коляди́ співали хлопи, мужчини то всьо, бо у нас «У
яслах ле́жит». А хор вже як який. Співав тоже чи «Ой,
видит Бог, видит», чи «Що то за предиво». Та таких багато є. А такі доріст, то мали свої то ще.
Скинь же злото лати світлом залита,
Пречиста Божа Мати сина родила.
Радуйся, Маріє, радуйся, хресна діво,
Радуйся.
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ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Жінки ходили. Але Щедрий вечір, то вже було по вечері у Щедрий вечір, ті
йшли щедрувати. Бо ті ще на Різдво, а ці вже на Щедрий вечір. 7-го – то вже Коляда, а Щедрий, Щедрівка – то вже була перед Йорданом. Перед Йорданом
була Щедрівка 18-го, а 19 – Йордан. То вже по вечері збирали жінки, а потому дівчата йшли. Дві партії
ішло. Я навіть не знаю, як перше щедрували. Тодішній
час і вже забула, як щедрували.

с. Нижнє Висоцьке
Записав А. Зюбровський 29 червня 2010 р.
у с. Нижнє Висоцьке Турківського р-ну Львівської обл.
від Іжика Гаврила Ільковича, 1920 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Коли сніп на Різдво до хати
заносили, то господар його з хлібом ніс?] Нє, тилько
хліб. Ше в руках був сніп. Значить, той хліб, шоби був
для всьої сім’ї. І той хліб стояв три дни полностью: ну,
збагачена хата хлібом. І хліб вічно стояв під снопом
на столі єден. Ворожили, з ким ся спрігати. На обох,
їх, тих газдів тих, на того і того, шо сі спрігали, клали,
котрий ся попелом накрив, той багатший буде.
ВОДОХРЕЩА
Йордань хату кругом не обходили?]
ОХРЕЩА [На Йордань
В праву сторону, куда сонце сходит відійшов, вдарив
снопом угол, шоб хліб ся не переводив. [А хліб брали
з собою, коли обходили?] А хліб брали тоже на то свясвя
то, брали, то ся називав «керечун», шо котили через
хату. [А шо то означало – котити?] Який хліб виросте.
[То якшо він падав на низ, то шо означало?] АкуратАкурат
но, то хліб буде сильний. Перевернувся – значить буде
упадка. [Неврожай?] Та. [А коли той керечун пекли?]
Перед Святим вечором першим. Він стояв аж до кінця
свят. [До Йордані?] Так. [А шо потім з ним робили?]
Їли. [А, може, трохи відрізали кусок, давали корові?]
Ні. То ся відрізало, у сівалку брало. [А то з якого боку
відрізали, щоб в сівалку?] Ну, з кінця, начала. [З всіх
чотирьох
чотирьох боків?] Та. [І всьо в сівалку давали?] Нє, не
всьо.
всьо. Але єден кусочок паски і то, шо всередині було
в ґеречуни, як кажуть, то 12 страв варили, то лишалиша
ли худобі. [А в ґеречуні шось запікали?] Так. [А шо то
було?] Ну, 12 страв: горох, капуста, гриби.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ [Що ще несли святити на Великдень?] Кошик і паску. Кошик такий, шо тепер усе туди накладають – яйця, масло, сир. Фарбували яйця цибулінкоу.
Такі червоні крашанки були. А паску то пекли то велику, хто найбільшу міг, аби в п’єц влізла. Ну і завивали там, то було такої салхветки. Ну і брали ту паску
і несли разом з кошиком до церкви святити. Із церкви
сідали снідати за стіл. Як було у нас три села, був один
священик. А три села, колись давно, по черзі правилася служба Божа. У Нежухові була тої неділі, цієї їдемо
до Завадова всі – Нежухів, Волобутів і Завадів, тоді
знову ідем до Волобутова, а потім знову до Нежухова
вертають, і так кругом ходили. Ну, як випадало Великдень в Завадові, то у Волобутові служба Божа сі мала
правити, а святили паску, священик приїхав посвятив
паску. Кошик відніс додому, поставив на стіл, йшли
перше до церкви. Вернулися з церкви, тоді вже сідали
снідати. Не так, аби наїлися, а до церкви не йшли. Ну
всі ходили. Більша часть людей ходили до церкви.

ко в когось є на подвір’ю. На свято як ідут до Вас із
хлібом, то і Ви йдете до них з хлібом. А якшо вони не
прийшли до Вас із хлібом, ну, і Ви не йдете до них!
Вони вам не желают добре, а Ви їм добре желаєте, бо
Ви прийшли до них із хлібом, а вони Вам вже нє.

ІМ

Ф

ТРІЙЦЯ Зелені свята – два дні. У нас два дні, а куда по
три дні, кажут. По гробах так не ходили, як тепер хоходять. У церкві відправили сі парастас за померших,
той і всьо. І йшли у поле святити. На Зелені свята
свята
́
маїли хати, як і тепер маят липоу. Липоу маїли хати
і йшли до церкви. Потому в обід збирався священик,
збирали хорунгви, там хрест, люди збиралися і йшли в
поле святити. По тій дорозі вони йшли туда, та йшли,
та й співали пісні побожні. То там був хрест, а там була
фігура, і до того рвали жита, плели такі вінці, закладазакладали на вінці, на фігури. Всьо йшло співало, і так ходили.

ТУРКІВСЬКИЙ
УРКІВСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН

ЯВОРІВСЬКИЙ РАЙОН

блунів
c. Яблунів

с. Бунів

Записав А. Зюбровський 27 червня 2010 р.
у с. Яблунів
лунів Турківського р-ну Львівської обл.
від Федоришин Юлії Ільківни, 1922 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ То круглий хліб. [То він спочатку що ставив, солому?] Так-во пройшов через поріг,
кинув солому. Ну, а відтам іде, та й не кине хліб, та й
самий сніп, а він їх на стіл. [То ставив і хліб, і сніп?]
Ну, а як?! [І там вже кутя стояла?] Но. То вже то на столі разом. [А хліб ставили на стіл чи, може, на кутю?]
Нє, нє, на стіл. Кутю, то вже опослі, потом. Митися,
перше сь те ся помолили, вмилися, помолилися, і сь те
купали ґеречун, і покотили. Як він ся покотив, як він
упав. [А після того, як покупали, тоді вже котили?] Як
ся його покупали, покотили як він ся перевернув так
[підошвою вниз], то файний врожай, якщо так – [навпаки]. [То так на Новий Рік було?] Но, но. [А купали
його в хаті чи, може, до річки йшли?] Ну, та як мали сь
те близько студню, то там Ви сь те йшли. Та як близь-

Записав М. Глушко 13 липня 2007 р.
у с. Бунів Яворівського р-ну Львівської обл.
від Юр Мотрони Василівни, 1913 р. н.,
Білика Анатолія Петровича, 1927 р. н. ,
та Білик Параскеви Федорівни, 1934 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Нагинáла с΄і жáти і с΄і лóмит
жúто на «д΄ідá». Не знáйу, чи то бýло пéрший раз, йак
то, но зачáли, áле жи жúто жáли. А той, а тóго снопá
вихóдит йáрниц΄а. Пос΄íй лúшат молóти і вихóдит то
жúто бýло, пóтім йáрниц΄а з нéго вихóдит. Йáрниц΄и
то. Йáрне жúто. Госпóдар йшов з д΄іт΄ми [заносив дідуха]. Ну йак не бýло господáра, йшла господúн΄а
з д΄іт΄мú. Ну, йак госпóдар казáв: «На помáйб’і»,
а господúн΄а: «Бодáй здорóв, бодáй здорóв». То три
рази. Госпóдар мýс΄ів винóсити [діда] до д΄ітéй.. І п’ід
столóм с΄íно клали, солóму клáли. То с΄íно давáли
корóв’і, жибú з΄íла. І шо на стол΄і, бúли кýри, садúли
йіх, би кýр΄іта фáйн΄і вилазúли.
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ

МАЛАНКИ Дерéва в’ідл΄áкували на Новúй р΄ік. Дéрво с΄і
вйúже… Солóмом. Новý солóму зр΄íзали і на той, на
в’íкна хрéстик’и клáли. Затéсували… і так’í хрéстик’и
прил΄íпл΄ували. К’íстом та прил’íпл΄ували. І в хáт΄і
к’íстом л΄іпúли кругóм хрéстик’и. Кóжен на чотúри
стóрони. А з к’íста с΄в’ічéну вóду давáли, зробúли
так’é к’íсто, і робúли на кóжні хáт΄і хрéстик. В стáйн΄і
і в хáт΄і. Щедрували. Хлóпц΄і мáли йти фпер΄ід,
а д΄івчúта – зозáду, бо не фпускáли д’івчúт.

с. Вороблячин

ЮРІЯ На Йýра [корів виганяли]. І тримáли кв’íтку і
з кв’íтком виган΄áли. Во та шо на Кв’íтну нед΄íл΄у
вис΄в’ачуйут. Тов кв’íтков виган΄áли пáсти. Пéрший раз
виган΄áйут… Пос΄в’атúли, вúв’іли корóву, покропúли
вóдом с΄в’ачéном. Во так во покáжу, виган΄áли чéрез
вогóн΄. Положúли сок’úру, розпалúли вогéн΄, гор΄ів.
Прóсто так там зробúли дес΄ трóшка, там багáто
н΄и, бо корóва би не перейшлá. Ну, с΄в’ачéне з΄íл΄и
попалúли… Положúли на порóз΄і, шóби то перейтú.
І сок’úру, шобú то сок’úра, шобú бúла здорóва корóва,
йак та сок’úра.

Е

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) [У вас діти ходять по Новім році
по хатах?] Ходúв. По одв’íрках, двéрох. «Помáйб´і. На
шч’íс´т´и, на здорóвл´и, на той Новúй р´ік, жиб бив
л´íпший, йак тор´íк. Та стýкали, бо прийшлú – ше
бúло закрúто. То с´а хóди, ше бúла дрýга годúна дн´а,
тáйак ми ходú. Там дáли, йа в сýмку пхав та й п’ішóв.
А давáли. Шо хто хт΄íв: і обáвниц΄і, і … так’í кусóчк’и
пеклú, так’íй малéн´к’ій хл´ібц´і. Посівали. Зéрно
в к’ишéн´у, прихóди «С´íйу, с´íйу, пос´івáйу, з тим,
Нóвим рóком вас витáйу». Отáк. Чо не бúло? Бýло,
та бýло фс´о. «С´íйу, с´íйу, пос´івáйу, з Нóвим рóком
вас витáйу». Пóтім дайýт подáрк’и, а ми тóго: «Най
с´і рóди жúто, пшенúц´а, овéс, кук’илúц´а, на пйúцу
д´ітúй купúц´а Би вас головá не бол´íла».

рáнче бúло. Ви там рóбите, а йа вже поробúла. А в нас
так: ни пáску, а бирýт хл΄íба, н΄и бáбц΄у. З йиднóйі
бáбк’и ц΄ілушку в’ідкрóйут і ту ц΄ілýшку, кладýт
тóже с΄в’атúти. Пос΄в’ат΄áт во і сіл΄ с΄в’ат΄áт. Йак то
прúйдут л΄ýди з цéркви, берýт зáраз сóл΄у, обсипáйут
подв’íр΄і, шобú нечúста сила не п’ідходúла. А той хл΄іб,
ту ц΄ілýшку лóмл΄ат і ск’íл΄к’и там йе худóби, то дайýт;
і однó йийцé тирéбл΄ат і дайýт кýр΄ім, шóби кýр΄і н΄іґдé
не йшли нéстис΄а. І б’іб с΄в’ачéний, с΄в’ат΄áт б’іб. Б’іб
знáйете йак’úй? Розсипáйут в комóр΄і, по хáт΄і, скр΄із΄
пóп’іт хáту, шчóби шчур΄í не бýли, і т΄íйі ропýх’и шóби
не л΄íзли. Ну, то йак бúло дóбре, с΄в’итá прийшлú, …
йа тоб’í пáсочк’и дáла. Ви знáйете, л΄ýбит, йак до нéйі
с΄а говóри, вонá розум’íйе.

СВЯТО
БОЖОГО
С
СВЯТ
ВЯТО
О Б
БОЖ
ОЖОГО ТІЛА Ну
Ну,, та то бив Бóжого т΄íла,
кв’іточк’ú с΄і с΄в’ат΄áт. Чекáй, в’íн΄ц΄і плéли, знáйеш.
[…] хот΄íла. Гнáли з пáшин΄а, корóвам в’íнчик’и
закладáли на гóлову. Плéли пастух’ú. На рóг’и […]
Гнáли перéд корóви, йак йа ше ходúла, напéвне,
зв’ітамвó гнáли худóбу з в’íнчиками.

Ф

Записав М. Глушко 13 липня 2006 р.
ого р-ну Львівської обл.
у с. Вороблячин Яворівського
від Василишин Степанії Михайлівни, 1925 р. н.,
та Филіпович Ганни Михайлівни, 1929 р. н.
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ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Ну,
у, пáску пеклú. П’ісáли п’ісанк’ú,
йáйц΄а варúли, кубасý робúли, сир робúли, мáсло. То
фс΄о… Кýл΄ку такý мáли, мачáли. [Скільки робили
крашанок і писанок?] Та багáто. Бúли д΄івк’и, ходúли
ломкач’í лóмкати.. То т΄і крашинк’ú, то спец΄іáл΄на
пáмйатка. Казáли, колú Ісýс Христóс воскрéс, а жидú
тримáли йáйц΄а на стол΄і і кáжут: «Не мóже так’é
бýти». Вонú ж сказáли, вонú ж замýчили Ісýса Христá,
роз΄іпйáли, помéр. А казáв, шо Христóс воскрéс. І рух
п’ішóв, шо воскрéс Ісýс Христóс, а той стáрший жид
кáже: «Не мóже так’é бýти. Йакшó ті йáйц΄а йе б’іл΄і,
то вонú не бýдут чирвóними». І момéнт вонú с΄а
червóні зробúлис΄а. І на ц΄у пáмйатку во т΄і крашанк’ú
с΄в’ат΄áт. [А кажуть, що на Великдень дівчата мусили
подарувати хлопцям. Чи хлопці щось мають зробити]
То не так, то бýло в понед΄íлок, хлóпц΄і йшли лóмкати.
Полóмкали, а д΄івчáта п’ісáли п’ісанк’ú і в’іносúли.
Дарувáли тотí п’ісанк’ú. [Може, і ви знаєте як ломкати? То заломкайте мені.] І сп’івáли д΄івчáтам п’ід
в’ікнóм і виносúли п’ісанк’и. [Тільки ту одну співали хлопці?] Ну, та так то йиднý, пéвно, і б’íл΄ше н΄и.
А ше в нас на Велúґден΄ гайівк’ú сп’івáли. На вéч’ір, на
веч’íрні. [Коли вже посвятили все] б’íгли в нас б’ігóм
додóму. Та ше й тáто нерáз дес΄ с΄м’ійáлис΄і, знáйете.
Ше та йак пол΄áк’и дзвонúли, тойвó возúли паск’ú
то на ф’íр΄і. А пáску такó п’іклú велúку, шо нáв’іт΄
на стол΄і с΄а не влазúла. Пйиц, то колис΄ пйицú так΄і
велúк’і булú, і розвáл΄ували т΄і ч’éл΄уст΄і, ту пáску
вит΄агáли. І пóтім пóл΄ак н΄іс пáску […] і зáбив т΄і
йáйц΄а, то фс΄о, влет΄ів на сам д΄іл… І би м с΄а не
дивувáв дурнóму, áле ти, старá, кáже: «Чогó ти ше
полет΄іла». Во так’é нерáз казáли. Так, б’íгли з пáсков.
І ше з водóв с΄в’ачéнов скóро б’íгли. А йа вам кáжу:
зáдл΄а тóго, жобú то скóро обробилис΄а. Шчобú фсе

с. Завадів
Записав М. Глушко 8 липня 2006 р.
у с. Завадів Яворівського р-ну Львівської обл.
від Онацько Марії Михайлівни, 1912 р. н.

КАТЕРИНИ На Катерúни попер΄íд вóду носúли в пúску.
Пекли балабухи. Ложúли на стіл фс΄ий тій балáбух’и.
Чий пес пéрший хáпит, тáйа зáм’іж вúйде.
АНДРІЯ Тогдú дýже бúло так’úх забобóнів. В’ід плóта до
плóта стáвили, шнурк’ú так’í вйазáли, хто перестýпит
бóрше. Áбо чóботи стáвили в’іт порóга, в’іт столá до
порóга, хто бóрше зáмуж п’íде. І ше так’í балáбух’ú
пекли, псам давáли. Вонú на Йандр΄ійа приходúли
на гостúну. Вонú йно на гостúну приходúли. Гостúну
робúли.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [У вас на Святий вечір стояв
«дід»?] Пéрши «д΄ід» стойáв зо жúта. То немолóчений
бив. Нимолóчений. А на дрýг’і св’áта бив в’івс΄áний.
[Господар вносив «діда» до хати?] В’ін йак вн΄іс тóго
д΄íда, с΄íна там п’ід стів, на стів «Помáйбі, помáйб’і,
на шчáст΄а, на здорóвл΄а, на той новúй наш р΄ік,
жибú бúло л΄íпше, йак втор΄íк». І стáвив «д΄íда» в
кут΄і. А с΄íна вйáзанку […] п’ід стів. То д΄íти спáли,
б’íгали, брúкали. А на стів мáли такý вйáзаночку с΄íна
вúбраного і п’ід низ, на обрýс. А на вобрýс к’úдали
грóш’і, к’úдали нас΄ін΄:а, то с΄íн΄:а, áле нас΄íн΄:а то
пшенúц΄у áбо йак’éс΄ зéрно, жóби то бúло п’ід столóм,
а на пйиц к΄úдали с΄íн΄:а, жóби с΄і рóдило. На п’іч
к΄úдали зéрно: «Най с΄і рóдит жúто, пшенúц΄а, фсáка
пашнúц΄а». [А ото збіжжя чи зерно, що стояло під
мискою, то що потім з ним робили?] То на Шчéдрий
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Типéрка йуж нáв’іт΄ і во крéйду. Йак ішлú кропúти, то
хл΄іб брáли. Йак корóва рóди тел΄á, тодú вискрéбуйут
їх. То до п’íйла дайéс΄і.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Йак несли, казали: «Не йа бйу – йолá
бйе, Велúґден΄ за тúжден΄», «Не йа бйу − йолá бйе,
Велúґден΄ за тúжден΄», «Не йа бйу – йолá бйе, Велúґден΄
за тúжден΄». Крóпит΄с΄а том водóм, гýс΄атами і корóву
с΄а глáдит.
ЮРІЯ На Йýр΄ійá, то ходúли до йáлівок. Там с΄в’атúли
дóгот΄ і тим дóгот΄ом мáзали, знáйете, водв’íрк’и,
де худóба стойáла, то мáзали штúрим’і в’ітóвт΄іма
«і Св’атóго Дýха. Жúби н΄ійáка слáб’іст΄, кáра не
ч’іпáлас΄а». До такóйі пéрв΄істк’и, то нáв΄іт΄ так΄é
робúли, жо то сéч’і робúли. Йак знайшлú дéвйат΄
мúш’ів, то тíйі мúш’і… Тодú п’ідмéтом із них, тодú,
йак вона мáла тел΄á, жúби не рип’íла…
МАКОВІЯ В найб’іл΄ше
йб’іл΄ше мак с΄в’ат΄ат на Маковéйа.
С΄в’ат΄áт мак і тудú… Ти знáйеш, нáв’іт΄ йак мáйе
мáти тел΄а áбо йак виган΄áйис΄і пáсти, то той мак
поч’іпáйут кóло порóга, поп’íд пор΄íг, жобú корóва
переходúла. Б’íл΄ше н΄ічó не ч’іпáйут.

с. Калинівка
Калинівка

Е

вéч’ір. То на С΄в’атúй вéч’ір пóтім мáли, йак бúло
с΄íмн΄а, то йогó тримáли і ним с΄íйали нáв’іт΄, йак
зн΄áли, то потéрли, то до бýл΄б’ів, знайете. Тек’é с΄íмн΄а
бúло файне, жо спрáжилисти на кýхни, жобú вонó.
[Сім’я − це насіння льону?]. Конопéл΄. [А що робили
потім з тим «дідом»?] Виносúли. Ну, там до стодóли і
на нас΄íн΄а. То на Василя виносили рано. [На Новий
рік хлопчики приходили з палицями?] То йак бúли
застáли в халýп’í, то з палиц΄áми молотúли… То мáли
виносúти, жóби то замéсти халýпу і повиносúти, жóби
бúло в халýп’і чúсто. [А як заставали ще в хаті, то треба було щось їм дати за то?] Та дé. А вото тудú давáли
обáр΄інц΄і, шо мáли: і обáр΄інц΄і, і хл΄іб так’ий…
І йапками, і обáр΄інц΄ими, цук’ерками, хто шо мав. Й
нав΄íт΄ тот΄í бúли, шо пеклú на свóйі кýхни, бо тудú ше
не бúло так обáр΄інц΄ів де купúти і давáти. То пеклú на
кýхни обáр΄інц΄і. Пéред вечéром давáли нáв’іт΄ хл΄іп
худóб’і. Нав΄іт΄ псóви, а там шо пóтім, то рáно кýр΄ум
так’é вúдли, би бýли вечорóве кýр΄і йíли. А так’евó
то… Палнúчку с΄в’ачéну зо столá з тóго зи с΄в’атóго,
жо стрáву берéте. Мáсло збирáлис ти старк’ú і тýйу
палнúчку пеклú, тудú кúдали то фс΄о з΄íл΄а с΄в’ачéне
і ту палнúчку. І т΄і фс΄і т΄і трави, хрéстик’и з ст΄інóк
стругáли і сипали йу до п΄ійла [корові]. [Ото що полишалося зі страв, то ви замішували тісто?] Йак’é то. То
берéт΄с΄а прóсто з бан΄акá по лúжц΄і […] Зварúлас΄а
страва фс΄а, дванáйц΄іт΄ стрáв’ів, і з тих стрáв’ів. Áле
то йу типéр тóго не важáйут, типéр йу тóго зовс΄ім не
в:ажáйут, колúс΄ то дýже важáли. То нáв’іт΄ до вéчира
н΄іхтó не йів, пóстили. І тудú збирáли тíйі старк’ú,
к’úдали там до йакóгос΄ бан΄ачкá чи мúск’и, чи до чогó,
туди мук’ú трóха і зам’ішáли то фс΄о, і пеклú пл΄áцка.
Ше с΄в’ачéну вóду. То тóй пл΄áцок тримáли до корóви,
колú с΄а має телити […]

Ф

Записав М. Глушко 8 липня 2007 р.
у с. Калинівка Я
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ [Коли
ли у вас лише колядували?]
На Кóл΄аду. Биз Р΄іздв’áний п’іст в’ід В:едéнійа до
Стр΄ічéнійа […] То так нáв’іт΄ стар΄í л΄ýди гадáли:
«С΄ад΄ п’ід полук’іпком і закол΄адуйси». А кол΄адá н΄іц
не шкóди. То йе Бóже слóво, то йе Бóже нарóджен΄а,
знáйете

МАЛАНКИ А на Шчедрúй
Шчедрúй вéч’ір, ну, та во вечéр΄а.
Так йак на С΄в’атий вéч’ір, так і на Шчедрúй вéч’ір –
с΄в’атá вечéр΄а. А на С΄в’атúй вéч’ір, то ше по С΄в’атім
вéчер΄і і С΄в’атúй вéч’ір, Р΄іздвó, Кол΄адá. На Кóл΄аду
туди збирáли то фс΄о зо столá, прéтали, с΄íно осóбне,
грóш’і, фс΄о вмивáли, жóби бúли здорóв’і. [Дерева ля
лякали] А, перевéсло крутúли, шоб зелéнейе бúло… там
госпóдар вйазáв, а так’úй бáхур áбо там … вз΄ав си
сок’úру і ходúв, котрá не рóдила, ни хт΄íла рóдити…
Там тодú той вйазáв, а той кáже: «Йа т΄а зрубáйу, йа
т΄а зрубáйу». А той госпóдар знов в΄ідпов΄ідайе: «Не
рубáй н΄а, йа тóго рóку зрóджу, не рубáй н΄а, йа тóго
рóку зрóджу». І то так’é бúло, знáйете. [Що робили з
тим «дідом», якого винесли на Василя?] Вúнесли до
студóли, та й там де і фс΄о. На Шчедрúй – в’івс΄áний
приносúли. [А коли ж його виносили тоді з хати? На
Йордан уже?] Так. [Якщо є дід, то мусить бути баба?
Де ж та баба поділася? ] Та тáйа бáба, пéвн΄і, на стол΄í
била. Це то сіно під обрусом. П’ід столóм с΄íно. Д΄íти
б΄íгали по н΄ім, спáли, нераз так, жо фс΄і пол΄агáли,
поспáли, аж до цéркви йшли. На Шчедрий вéч’ір і на
Йордáн кропили [у хліві], хрестики робили. Берéс΄а
с΄в’ачéнойі водú. Н΄и, то йно с΄в’аченойі водú і мук’ú.
Мук’ú в мúшчину і тóйі с΄в’аченойі водú, і зам’ішáйес΄а.

Р
РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ С
СВЯТВЕ
ВЯТВЕ
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
Господúн´а варúт варéник’и
тíйі і ше дв’і варанúчк’и так’úх лишáйе. То будé
корóв’і, дрýг’і худóб’і, ск’íл´к’и там тойвó, лишáйе.
Однý дайé до йíдла йíсти, а дрýгу залишáйе, йак вонá
мáйе
м
áйе тил´ú і там пóтім до п’íйла йі дайýт, пéрший
раз
р
аз йак напувáйут. Йак мáма, йак ішлú кропúти,
брáли йак мáли дв’і […] і брáли пирог’í в к’ишéн´у.
Йак ішлú кропúти до стáйн´і, корóв’і давáли пирогá.
Áбо йак хрéстик’и робúли в стáйни. То робúли во,
то давáли корóв’і пир´íг і робúли хрéстик’и, áбо,
йак зо с´в’ачéнов водóв ішлú кропúти, і тодú корóв’і
давáли пир´íг. Áле перевáжно йак зо с´в’ачéнов водóв
крóпл´ат, то немá тоговó ше пирогá, інó хрéстик’і йдут
робúти, і тод´í корóв’і пир´íг давáли.
МАЛАНКИ Отодú хóд´ат вол´íтник’и вол´íтувати
і прихóд´ат пéрш’і хлóпц´і до хáти, тодú вонú
старáйуцс´і […] «д´íда» тóго вúгнати. Тодú госпóдар
берé тóго д´íда… Прихóд´ит в пéршу чéргу хлóпц´і з
палиц´áми, тудú там ж’íнка, ґосподúн´а, шо мáйе, там
йім роздáла, там, йак’í колáтк’и чи бýблик’и роздáла,
чи шо там, тоди госпóдар берé збирáйецс´і, би дóбре
не д´істáв в’ід тих палúц´ і «д´íда» пéред сéбе і фт´íче.
А вонú за ним так бйут. [От господар виніс його і
що робив з ним?]. Хто брав тов солóмов обвйáзував
дерéва. Та там зернá не бýло дýже. То йак вдáрили, в’ін
стойáв в’ід С´в’атóго вéчора до Новóго рóку. Та й там
вдáрили т´úйі вол´íтник’и, та й то повил´ітáло зéрно
і пóтім п’ішлú. В нас кут´і к’идáли до повáли і казáли:
«Ск’íл´ко там с´і лúши вотихво, сúла припаде зернúн
кýт´і до повáли, тіл´ко бýде кóп’ів пшенúц´і».
ВОДОХРЕЩА Мáма розкáзували, жо на к’інцú Тáц´а
Кíцанка, вонá с´і купáла на Йордáн´. Колú на р´іц´í в
нас с´в’ітúли вóду, стáвили два чи чотúри смéрик’и і
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вóду с´в’ітúли. І тудú […], бо вонá так жúла при р´іц´í,
і вонá стойáла в кожýс´і. І йак с´в’ашчéник пос´в’ітúв
вóду, вонá з сéбе той кожýх ск’ідáла, чóботи ск’úнула
і г вóду. І з водú, чоботú в рýк’и, гóла, чоботú в рýк’и,
кожýх на сéбе і поб’íгла додóму. Йнó казáли: вонá
хот´íла бýти такá здорóва, йак водá.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Івáна, йа
хáту не майíла. Йа не майíла, йа забúла.
Йа на Івáна з´íл´а рвáла,
Халýпу майíла,
Йа Івáна пол´убúла,
Бо йа йогó дýже хт´íла.
Так’úй гáрний пахн´ýчий. То з Бýнева принóс´ит,
бо в’ін в нас не ростé. В Бýнев’і, в сус´íднім сел´í,
принóс´ат і майáт хáту. І так берéза, лúпи стáвл´ат по
двор´í.

с. Оселя

Е

СВЯТО БОЖОГО ТІЛА На Бóжого т´íла, то плетýт так’í
жовтéн´к’і в´інóчк’и. То колúс´ в нас на С´в’ітúй Дух,
то робúли, а типéр – на Бóжого т´íла К. Д. На Зелéні
С´в’áта? Ну то хóд´ат на Бóжого т´íла. Колúс´ ходúли
з процéсійов, с´в’ашчéник ішóв, зáраз так не то…
Бýл´бу кропúли в’ічéнов 9 липня 2007 р.,

стойáло до рáна. А врáно, а врáно сн´ідáли. То фс´і
потрóха покýш’іли. […] А малóв йак йа ше бýла, йа не
знáйу, чи ше до шкóли ходúла, чи н´и, то прийшлóс´і
С´в’атúй вéч’ір, солóму приносúли до хáти, стáвили
так’íй сніп, вимолоченúй зи жúта сніп, клáли йогó п’ід
л´íжко. А тóго «д´íда» стáвили зи жúта, колоскáми
в кут. А пóтім так то бýло до Новóго рóку. На Новúй
р´ік приходúли т´і навол´íтник’и, йак ви кáжете,
і там свойé, шо мáли вúгадати, там кол´éди, там дéхто
в’інчувáв, там отак’é. І вонú… йім дáли колáч’ик’и і
вонú йдут. А шо з тим «д´íдом». А во прийшлú з тим
«д´íдом» […] В хáт´і мáли палúц´і, палúц´іма молотúли
тóго «д´íда» в хáт´і. Той […] вúнесли. То кáжут, йім
трéба побúти. Той…, ше той сніп помолотúли. То
йа памйатáйу ше, йа ше малóйу бýла. Ну типéр тóго
немá. І фс´о п’ішлú.’ [Зерно] кýр´ім давáли. Той сн´іп
на с´íчку р´íзали худóб’і. Колúс´ йак л´ýди стар´í ше
мáли свойí пол´á, свойí корóви, то фс´ó то брáли, йшли
жáти і ту… Мойí бáбц´а вонá: «Во товó трéба тойвó
сніп, нажúти сніп». – «Нашó вам тóго снопá, баб, нашó
вам тóго снопá?» – «А на с´в’áта Р´іздв’úн´і трéба бýде
«д´íда» постáвити». То був самий перший сніп. Колúс´
то мýс´іла бýти солóма в хáт´і, мýс´іло бýти фс´о – той
«д´ід», та «бáба». «Баба» – та солóма, сніп солóми п’ід
тимвó, п’ід л´íжком. По дол´íвц´і стелúли такý. А то
такá, жи вже вúмолочена. Вúмолочена дáвга солóма.
Вз´áли вже солóму виносúли, то й «бáбу» вúнесли, тóго
«д´íда» вúнесли, жúто помолотúли, трóх’и кýр´ом дáли.

МАЛАНКИ
М
МА
АЛА
ЛАН
НКИ
КИ Ну та корóв’і, йа знáйу, давáли […] Мойí бáба
фсе носúли, пампух’ú носúли і стрáву носúли. «Баб,
нашó то несéте?». – «Корóва тóже хóче повечéрйати,
йак то». Пиклú пир´íг. Та в’ін с´і так називáв «пéчиний
пир´íг».

Ф

Записав М. Глушко 9 липня 2007 р.
у с. Оселя Яворівського
ого р-ну Львівської обл.
від Васюк Євгенії Іванівни, 1941 р. н.,
Горової Пелагеї Миронівни, 1927 р. н. ,
та Вань Ганни Василівни, 1926 р. н.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Приходúли тáто, нéсли с´íно
напоперéд´і. Йак нéсли с´íно і кричúли: «Пóмайб’і
на шч’íст´и, на здорóвл´и, на той Нóвий р´ік, би
бив л´íпший, йак тор´íк». С´íно на стол´í стелúли.
Скатертúну застелúли і пóт´ім, йак на вечéру, стáвили
св’íчку, вечéр´іти, стáвили св’íчку, вкл´икáли молúлис´і
фс´і скóрше, а тод´í с´ідáли за стів. Брáли ч’існóк. Пóтім
йак йуж повечéр´іли, фс´о, положúли ч’існóк і лúжк’и
в’ізáли… С´íно, тод´і розкрутúли так’é перевéсло і
зв’изáли, і запхáли там п’ід той, п’ід скатертúну, жúби
худóба с´і дóбре пáсла, жúби с´і не розл´італа, би с´і
фс´а тримáла вкýп’і. По Кол´і д´í. Солóму по с´в’úтах,
тýйу «бáбу» по с´в’úтах виносили. То йак хто хт´ів. В нас
бýло зúмно в хáт´і, то трúмали до Йордáни, а йак бýло
типл´íше…, хто хт´ів, так виносúв. То ту солóму брáли
на пóле і палúли. То казáли, жи фс´і бодак’ú пошчезáли.
Жúби фс´і бодак’ú пошчезáли. Ми палúли солóму і тíйі
бодак’ú тóчно шчéзли. Тáто вз´úли солóму ту і запалúли
і там, і там, і там оберéмок. І пóтім не бúло тих бодак’íв.
З тим с´íном, мáма заховáли. Йак садúли квóчку, то
садúли на тім с´íн´і квóчку. Д´íти с´ідáли. А вéч’ір, вéч’ір
д´íти л´íзли п’ід стіл і кричúли: «Куд-ку-да, куд-ку-да».
Кудкудáкали, шобú с´і кýри фáйн´і нéсли. Йак пéрша
з´íрка засв’ітúлас´і, дивúлис´і і зачинáли вечéр´іти.
Начинáли вечéр´іти, пéрша зíрка засв’ітúла. Ну та й
питáйис´і, бо д´íти ходúли до вечéр´і надв’ір, тáто с´і
питáйе: «Сут´ на нéб’і зв’íзди?». А вонú кáжут: «Сут´,
сут´, най с´і кýри несýт». Тýйу стрáву, фс´у стрáву, шо
с´і залишúла на тар´íлках, не спр´áтували н´ічóго, но
шо лúжк’и п’ід той запхáли. А однý лúжку оставй´úли.
Однý залишáли лúжку і стакáн залишáли, і лúжку. То,
казáли, дл´а мерлúх, вонú прúйдут вечéр´іти. І так

с. Смолин
Записав М. Глушко 15 липня 2006 р.
у с. Смолин Яворівського р-ну Львівської обл.
від Кольбо Катерини Антонівни, 1926 р. н.,
та Пилипець Марії Михайлівни, 1933 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Сніп стойáв там, де стіл, стойáв
в кочачкý. В’ін називáвс΄і «д΄ід». В’ін був і з пшенúц΄і,
і з в’івсá, б’іл΄шинствó з пшенúц΄і áбо з в’івсá, бо
кóн΄ом пóтім давáли сніп, шóби кóн΄і брúкали, цей…
Йа винóшу, йа винóшу солóму аж по дрýг’их с΄в’áтах,
а дрýг’і но зáра, по Стефáн΄і той сніп, а йа тримáла
по дрýг’их с΄в’áтах, áле то бол΄шинствó виносúли
по пéрших с΄в’áтах. Нажинáли прóсто на пóл΄і сніп
в’івсá áбо пшенúц΄і і тримáли го, шоб мúш’і не пойíли,
тримáли. Йак занéсли, принéсли, то бýла вечéрйа.
Насáмперед нéсли солóму, потóм тóго «д΄íда», ну,
і «д΄íда» тóго приносúли. На стіл клали обрýс, так’úй
був полотн΄áний з тúми червóними смужкáми, і клáли
часнúк на фс΄і штúри бóк’и. Ну, і там стáвили хл΄іб,
вечéрйу і тод΄í молúлис΄і фс΄і. А п’ід обрýс клáли с΄íно,
шоб вéлис΄а кýр΄і, шоб нешчáс΄т΄а… А потóм те с΄íно
клáли на квóчк΄и, на гн΄íзда те с΄íно, щоб вивóдилис΄а
курчата, і шоб неслúс΄а. В нас бýли так’í пирог’ú,
мáма пеклá на лопáт΄і, шоб бýло так: мак і цибýл΄и.
І пеклá мáма на лопáт΄і так’í в пйúцу, так’í велúк’і. То
то зам’ін΄áло п’ірог’ú ти. Тíл΄к’и бýли верéні пирог’и,
áле то считáлос΄а не печéні, а мáма на т΄і лопáт΄і пеклá.
Кут΄ý п’ідк’úдували до стéл΄і. Кут΄ý п’ідк’úдували аж
п’ід стéл΄у, ч’іпл΄áлас΄а бáл΄ка, шоб фс΄о ч’іпл΄áлос΄а,
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на фс΄іх двéр΄ох. І робúли в хáт΄і на фс΄і штúри […],
на фс΄іх ст΄íнах робúли, і робúли на кáждих дверйáх,
і робúли на брáм’і, шоб не приступáв той р΄іжкáтий.
Дійáвол. З тим к’íстом зробúли такý паланúц΄у і пси
пойíли. На тім с΄а к’íнчило, розум’íйете. Н΄и, то пси
з΄íли, шоб то фс΄о п’ішлó з псáми, то фс΄о вже с΄а
к’íнчило фс΄о, і с΄в’ачéна вóда, і фс΄о, фс΄о. То йуж.
[А ті хрестики потім зішкрябували?] Н΄и. Так бýло аж
до дрýгого рóку, так пóтім дрýг’ий р΄ік. То вже бýло не
пáро тіх хрéстик’ів, мóже, з двáйц΄ат΄, так так’ú. Так,
на с΄в’íжом м’íсци. То, мóже, бýло, ну ск’íл΄к’и там бýло
тих хрéстик’ів. Те к’íсто засóхло і так бýло.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий р΄ік ішлú д΄íти
вол΄íтнувати, пос΄івáти, по халупáх тож с΄íйáли,
Новúй р΄ік укрáйінск’ий, так. Вол΄íтник’и во. «С΄íйу,
с΄íйу, пос΄івáйу, вас з Новúм рóком поздоровл΄áйу.
Шоб худíбка вам с΄і вéла, шоб у вáш’ій обóр΄і молокá,
сúра, мáсла не брáкло в комóр΄і, шчоб пс΄урк’ú (?) в
запáс΄і веселéн΄ко грáли, шоб вáш΄ім д΄íт΄им н΄ічó не
бракувáло. С΄íйу, с΄íйу жúто, пшенúц΄у, а за пйúцом –
д΄ітéй копúц΄у». Ходúли з палиц΄áми за то, шо йак
Ісýс Христóс передавáв Петрóви пáлиц΄у: «Паси мойí
в’íвц΄і, пасú мойі йагн΄áта». То так’é бýло. В нас так’úй
був госпóдар, шо в’ін не дав н΄і паланúчк’и фáйнойі,
но так’úй чóрний хл΄іб з так’úми вост΄икáми. Ну,
і йак прийшлú д΄íти вол΄íтнувати і вол΄íтнуйут в нéго
в хáт΄і. Áли тóго хл΄íба ніхтó не хт΄ів брáти, бо бýли
богач’í, знáйете, шо вже петл΄увáли і мáли б’íлий хл΄іб.
Так той хл΄іб клáли на брáм΄і. Так в’ін такý пáлу брав,
йак положúли на брáм’і, на стóп’і той хл΄іб, в’ін там
пав, а вони йогó. Шо то і брáли ту пáлиц΄у. А мóже,
а мóже, шо інáкше з том пáлицéм. [У вас виносили
«діда» на Новий рік зранку? Виносили до стодоли?]
Може, й виносили до стодóли, мóже, тúми палиц΄áми
[[…]
…] А, ше приходúли до хáти і йак був в когó той д΄ід,
тто
о ше били в хáт΄і. Так до стодóли – то йа не знáйу.
Той д΄ід йшов і кóн΄ам, і в’íвц΄ом потрошку, шоб тóго
зéрна фс΄ім, знáйете, з Кóл΄ади. Так, áле йíнч’і, йíнч’і,
йа вам скáжу, йíнч’і вик’идáли п’íсл΄а трох дн΄ів, а м’ій
тáто фсе тримáв то до Новóго року, і то кóн΄ом, кóн΄ом
фсе. І ше привóдив ті кóн΄і до хáти, шобú вонú то
з΄íли тóго в’івсá. [До хати приводив на Новий рік?] На
Нóвий р΄ік. Мав два кóн΄і. Двох привóдив. І тóго в’івсá
з΄íли і тудú, назáд до стáйн΄і. Та йа то памн΄атáйу. В’ін
приговóрував так: «Шобú Гóспод΄ дав, шобú ми ше до
дрýгого рóку дочекáли і шоби нáш’і кóн΄і так скакáли,
йак той вовéс, йак с΄і с΄íйе».…
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шоб худóба. І давáли корóвам трóшк’и тóйі кут΄í, і
кóн΄ам давáли. Ну, во вз΄áли там на тар΄íлку чи в мúску,
потрóшку фс΄им подавáли чи там на шо к’úнули, чи
до пит΄á нáв’іт΄. То бýло так’é. Стáвили – не стáвили
лóжк’ів, но п’íсл΄а вечéр΄і вйазáли с΄íном, вйазáли
с΄íном і лóжк’и, і маког’íн, хóхл΄у − фс΄о вйазáли, шобú
с΄і фс΄о вйазáло: і зб’íж:и, і дéрево, шоби с΄і рóдило,
шобú вйазáли. І хрестúли, і молúлис΄і на тім. То робили. «Д΄ід» був, стойáв в кочакý, фс΄і до нéго приходúли,
йогó глáдили і с΄п’івáли-кол΄адувáли, а потóм йомý
бáйди хл΄íба крáйали і за ту, той перевéсло запихáли.
Ну, зо столá, шобú той «д΄ід» благословúв, шобú
врожáй був. Бáйди хл΄íба так’í пхáли. Йа не знáйу,
йак хто, но м’ій тáто фс΄о то, т΄і закóни знав. Так, дл΄а
пок’íйних то шо зйíли − то зйíли і стрáви нак’идáли,
і пирог’íв, і хл΄íба крáйали, і клáли часнúк, і ор΄íх’ів,
і це сáмойе − і тóйі пал΄óнк’и сúн΄ойі. Н΄и, не в мúску.
Чи в полумúскáх так, йак бýло. Йак йíли − і по тих
мúскáх понак’úдували. І то фс΄о так лишáли: вмерл΄í
прúйдут вечéрйати. То лишáли. І хл΄íба накрáйали,
фс΄о. Так на стол΄í, йак бýло, так фс΄о то лишáли. Фс΄о
лишáли. Не забирáли. Най так бýде. Хто мав ор΄íх’и,
хто мав часнúк, пхáли п’ід обрýс той, пхáли часнúк.
А шо той часнúк с΄в’íчи, йак то. Стрáшили дерéва
так. Ішлú в горóд, брáли перевеслá і вйазáли, котрá
не рóдила: «Йа тибé зрубáйу, йа тибé зрубáйу, йа тибé
зрубáйу, дéрво. Ти йуж на дрýг’ий р΄ік не бýдеш жúти.
Йа тибé зрубáйу». І так ходили, ходúли по горóд΄і
і так полóхали. А дрýг’ий р΄ік уже г’íл΄а гнýлис΄. Ну,
той шо йшов в горóд так казáти, робúв перевеслá і
вйазáв. П’ідвйáзував ту, шо кóло нéйі казáв. То бýло на
Кóл΄аду вéчир п’íсл΄а вечéр΄і вже. А мóже, то бýла де
інáкша сторонá… може, то і на трéт΄ій ден΄. В нас бýло
п’íсл΄а вечéр΄і. Вйазáли і так казáли: «Йа тибé зрубáйу,
ти не рóдиш, йа зрубáйу». [А кажуть, є якийсь день,
коли худоба говорить між собою.] А то на Кóл΄аду
вéчир.. Одúн д΄áд΄ко був дýже богáтий, був сúл΄но си
боагáтий. І в’ін кáже, шо… П’ішóв до стáйн΄і каже до
корóви: «Ой корóвочк’и, корóвочк’и мóйі! Йа хóчу
знáти, шо ви говóрите м’іж собóйу». А то не мóжна..
Ну, йти слýхати, шо вонú говóрут, томý шо то йе в’ід
Ісýса Христá такá прúтча, шо корóви говóрат, а пóтім
н΄ім’í стайýт. Ну, а корóва кáже: «Ти с΄огóдн΄і вéчир
вмреш», корóва каже до нéго. То ж не мóжна слýхати,
шо вонú говóр΄ат корóви, бо томý шо то прúтча такá.
І в’ін п’ішóв до хáти і зáраз умéр. Не мóжна.

МАЛАНКИ Ходúли
одúли шчедрувáли «Дóбрий вéч’ір, тóб’і,
пáне господáр΄у», «Нáша господúн΄а фсе ранéн΄ко
встáйе − свóйі св’ітлóйк’и зам’ітáйе». І тотó робúли
на Шчéдрий вéч’ір. А на Новúй р΄ік, на Васúл΄а, то
д΄íти готóвили овéс, йшли рáно пос΄івáти. Д΄івчáта
ворожúли, ходúли слýхали, де собáка брéши і з котрóйі
сторонú собáка брéше. То, бýло, пеклú т΄івó балáбух’и
і то бýло на Шчéдрий вéч’ір. І на Андр΄íйа то робúли,
áле тод΄í на Кóл΄аду ту, на Шчéдрúй вéч’ір, пеклú
т΄і балáбух’и і приводúли пса. Котрúй пес хáпнув,
бóрше вúйшла зáм’іж. В пúску вóду носúли і тимвó…
В пúску вóду носúли і взагал΄í так’е настройéн΄ійе,
знáйете, так’é бýло: чий то балáбух насампéред хóпне
той собáка. А чóботи к’идáли без хáту. Йак’ий чóб’іт
впав дес΄ не в ту стóрону… А і шо де чóб’іт к’úдали
на ту стóрону б’із хáту. Де на йакý стóрону той чóб’іт
обернýвс΄а − там бýде йі кавáл΄ер. Робили хрестики.
Буд΄-йакóйі мук’ú − чи б’íлойі, чи чóрнойі. Робúли

ВОДОХРЕЩА В нас на Йордáн΄. На Йордáн΄ звóн΄ут
на Кóл΄аду йдут по водúчку і йімó, пóк’и водúчк’и не
принéсли. П’íсл΄а тóго на дрýг’ий ден΄ Йордáн΄ − такóж
вóду хрéс΄т΄ит. Йи, йи так’é, так’é бувáло, бо томý, жо
йак ви скóро вóду принéсли і покрóпите скóрше, йак ті
фс΄і, то в’ін бýде скóрше фс΄о зрóбит нависн΄í ті робóти.
То так’úй, так’úй йак’úс΄… Мал΄увáли хрести на дверях
крéйдойу. Йак ту типéр с΄в’ат΄áт вóду, йе кáтка такá.
Вонá с΄а називáйе «кáтка», та посýдина. І отáм, йак йе
тр΄íйц΄а с΄в’ічк’ú, і з тих с΄в’ічóк кáпайе в’іск, то то той
в’іск так хапáйут. А не знáйу длá чóго. Йа áн΄і одéн раз
йогó не вхапúла, бо йа не знáйу дл΄а чóго. Раз йа не знайу дл΄а чóго, шо ж йа йогó бýду хапáла.
СОРОК СВЯТИХ На Сóрок с΄в’атúх і на трох с΄в’тúх. На
Сóрок с΄в’атúх, кáже, мидв’íд΄ бýду вал΄áйе, а на трох
с΄в’атúх, то вже бýдут вил΄ітáти бýз΄к’и. Ну, і на Сóрок
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с΄в’атúх то бýз΄к’и. То тод΄í в ти, в т΄і с΄в’áта, то с΄а
так’úй переворóт рóби. То вже так, йак в нас бýде с΄а
починáтичи теплó.
ЮРІЯ Йýра, Йýра, Йýра. В нас молúлис΄а, шоб с΄в’атúй
Йýр΄ій хоронúв в’ід градóв. Йýр΄ій тож в’ін злóму
ст΄ав гóлову… В’ін шоб хоронúв, молúлис΄а, ходúли по
пóли, дивúлис΄а, йак урожáй […] То на Йýра робúли.
А б’íл΄ше йа… Óпшим, так. Йак на Йýра так с΄в’ічúло:
йак на Йýра сховáйет΄с΄а кýра в жúто, то бýде урожáй.
А тóго рóку ше отáк, не сховáвс΄а.

МАКОВІЯ На Маковéйа йа с΄в’ачý мак і тод΄í в’ід хáти
той мак с΄íйу аж до порóга і корóву три рáзи, три рáзи
йійí обсипáйу, корóву в хл΄ів’í і на порóз΄і сúпл΄у мак,
шóби чар΄івнúц΄і не приступúли. Покá вонá той мак
позбирáйе до рáн΄и, йуж минé ніч. І йа так рóбл΄у,
і так мáма менé навчúла, і тáто.
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СВЯТО БОЖОГО ТІЛА В нас ішé типéра, ішé типéра
с΄ват΄áт в’інк’ú на Спáса. Н΄и, во тувó на Бóжого т΄íла в

нас с΄в’ат΄áт. То з з΄íл΄а. Ну, на Бóжого т΄íла так. І взагал΄í
той в’інок, де йе в хáт΄і, вúсит кóло порóга, н΄ічó там не
стáнец΄с΄а, н΄ійáка б’ідá, н΄ійáка, н΄ічó, Йúнч’і, вот йак
йа соб’í приготóвила, вже в мéне вúс΄ат, бо йа дýмайу
вже ден΄-два вмирáти. То йа соб’í приготóвила. Кладýт
в трýмно… Кропúли поля, то спец΄іал΄н΄і ходúли на
Бóжого т΄íла с΄вашчéник і кропúли.
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Кусання калити на Андрія. с. Бузова Києво-Святошинського р-ну Київської обл.
Етнографічний комплекс «Українське село». 2015 р. Світлини К. Тимошенко
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Колядники з різдвяною зіркою. Національний
музей народної архітектури та побуту України.
Київ. 2015 р. Світлина О. Босого
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Обрядове печиво
«миколайчик».
Київ. 2003 р.
Світлина Л. Артюх
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Київ.
З архіву
М. Пилипчак
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Святкування Маланки. Чернівецький музей народної архітектури та побуту. 2016 р.
Світлина І. Пустиннікової
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Учасники вертепного дійства. Учні недільної школи храму Святителя Феодосія
Чернігівського. Київ. 2010 р. Світлина А. Скидана

Учасники вертепного дійства. Дитячий фольклорний ансамбль «Цвітень».
Національний музей народної архітектури та побуту України. Київ. 1991 р.
Світлина з архіву М. Пилипчак
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Святкування Маланки.
с. Белелуя Снятинського р-ну ІваноІвано
Івано-Франківської
-Фр
Франківської
анківської обл.
2016 р. Світлина І. Пустиннікової

Маска «Коза».
Національний музей
народної архітектури
та побуту України. Київ.
Світлина М. Татарчук

Колядники. с. Криворівня Верховинського р-ну Івано-Франківської обл. 2010 р.
Світлина І. Пустиннікової
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Святкування Водохреща. с. Гуща
Любомльського р-ну Волинської обл.
2016 р. Світлини С. Боярчука
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VI

Святкування Масляної.
Обряд спалювання опудала Зими. с. Бузова
Києво-Святошинського р-ну Київської обл.
Етнографічний комплекс «Українське село». 2015 р.
Світлини К. Тимошенко

Колодки для прив’язування
неодруженій молоді
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VII

Вербна неділя. Храм Святого Дмитрія Солунського.
с. Бузова Києво-Святошинського р-ну Київської обл. 2012 р. Світлини К. Тимошенко
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Весняна дитяча гра «Жучок».
З архіву дитячого фольклорного
ансамблю «Цвітень». Київ. 2011 р.
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Весняні хороводи.
с. Топорівці Новоселицького р-ну
Чернівецької обл. 2016 р.
Світлина І. Пустиннікової

«Гаївка». Національний музей народної архітектури та побуту України.
Київ. 2013 р. Світлина С. Власенка

www.etnolog.org.ua

Е

IX

Ф

Великодні писанки. с. Петриківка
Дніпропетровської обл. Етнофестивальярмарок «Петриківський дивоцвіт».
2009 р. Світлина С. Власенка

ІМ

Паски, крашанки та обрядове печиво
«великоднє ягня». Київ. 2003 р.
Світлина Л. Артюх

Великодні розваги. Чернівецький музей народної архітектури та побуту. 2016 р.
Світлина І. Пустиннікової
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Поминання на Берковецькому
кладовищі. Київ. 2011 р.
Світлина Б. Тимошенка
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Троїцькі поминання. с. Сварицевичі
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
2010 р. Світлина Н. Ковальчук

Проводи. с. Бродівське Острозького р-ну Рівненської обл. 2012 р.
Світлина Г. Бондаренко
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Обряд «Водіння Куста»
на Трійцю. Національний
музей народної
архітектури та побуту
України. Київ. 2012 р.
Світлина Б. Пошивайла
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Прикрашання хати до Трійці.
Музей народної архітектури та побуту
Середньої Наддніпрянщини.
м. Переяслав-Хмельницький
Київської обл. 2009 р.
Світлина А. Артюх

Обряд «Водіння Куста». с. Сварицевичі Дубровицького р-ну Рівненської обл.
2010 р. Світлина Н. Ковальчук
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Запалювання
купальського колеса.
Національний музей
народної архітектури
та побуту України.
Київ. 2016 р.
Світлина Л. Босої
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Купальська обрядова лялька «Маринка».
Національний музей народної архітектури
та побуту України. Київ. 2016 р. Світлина О. Босого

Святкування Купала. с. Легедзине Канівського р-ну Черкаської обл. 2016 р.
Світлина Б. Пошивайла
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Святкування Купала. с. Згорани Любомльського р-ну Волинської обл.
Світлини О. Ляшук
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Освячення води та зела в день пам’яті
мучеників Маккавеїв.
Храм Святителя Феодосія Чернігівського.
Київ. 2009 р.
Світлини А. Скидана
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Маковійський хрест.
с. Почуйки Попільнянського р-ну
Житомирської обл. 2008 р.

Маковійський хрест.
с. Почуйки
Попільнянського р-ну
Житомирської обл.
2008 р.

Маковійський хрест.
с. Романівка
Попільнянського р-ну
Житомирської обл. 2008 р.
Світлини М. Скаженик,
О. Коробова
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Перший сніп. Олевський р-н
Житомирської обл. 2015 р.
Світлина О. Коробова

Свято врожаю. Хутір Ягодин Любомльського р-ну Волинської обл. 2016 р.
Світлини С. Боярчука
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АРБУЗИНСЬКИЙ РАЙОН

товлять, а друге, шо обідають. Із спиртного бува вино,
а бува шо нічого не ставлять.

смт Костянтинівка
Записала Л. Артюх у липні 1989 р.
у смт Костянтинівка Арбузинського р-ну
Миколаївської обл.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну неділю святять вербу. Як
начинається буря, хрестика зв’язать і покласти надворі. Шоб вода не знесла. І хрестила «наверле» (не до
себе, а од себе). Як до череди корову виганяє, береже
вербу.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять два рази: перед
Різдвом і перед Крєщениєм. Перша кутя – Багата,
а друга – Голодна. Положено з пшениці варить, але я
варю із рису, бо я вже пшеницю не вкусю. У мене нема
зубів, шоб жувать. Кутю заправляли колись узваром,
а заре і воду закип’ячу, шоб була солоденька, або так
рис посиплю сахаром і їм. Мак добавляли. Молоді і
добавсічас добавляють, а такі як я, то вже нічого не добав
доляють. Молодьож і тепер і оріхи добавляють, і мак до
бавляють, і озюм добавляють. Це ж молодьож. У них є
зуби, то пшеницю варять і добавляють. Багата кутя, бо
пісж нескромне усе і ковбаса, а ця Бідна кутя, то уже піс
на. Уже на Різдво їдять нескромне, а на Кутю не їдять,
але ж готовлять усе. Ніхто ніколи у нас не готовив
ква12 страв на Кутю. Печуть пиріжки з капустою, з ква
сольою. Вечерю должні діти носить, а взрослі должні
кажде у кругу сім’ї сидіть. На Кутю кажуть: «Мороз,
Мороз, іди до нас вечеряти». А тоді виходять з кутьою
наа поріг – це дівчата роблять таке. Куди собака гавкне,
н
тто
о туди вона і заміж вийде. Це колись робили. А тепер
ніхто його не робить. Це так робили на Перву кутю.

Ф

СЕРЕДОХРЕСТЯ У перший
ший понеділок Великого посту
пекли коржі «жи́ляники». А середохресні хрести не
пекли. Мандрику не робили.
МАКОВІЯ, СПАСА Коржі
жі на Спаса – Маковея з макоммедом пекли, але не називали «кулики».

с. Семенівка

ІМ

Записав О. Васянович 30 жовтня 2008 р.
у с. Семенівка Арбузинського р-ну Миколаївської обл.
від Колесник Олени Дмитрівни, 1928 р. н. ,
Яківни,
ківни, 1925 р. н.
та Фурси Фросини Я

АНДРІЯ Балабушки
абушки мішали, носили з криниці воду, мімісили балабушки. Взивали собаку у хату. Позначать їх
і кидають. Чию перву ухватить, та перва замуж вийде.
Це на Андрея робили. Ми уже калиту не чіпляли, це
раньше дівки чіпляли, старші за нас. Ми цього вже не
робили. Я не красилась, не пудрилась, не ворожила –
так і продівувала.
ВАРВАРИ Сави-Варвари
ви-Варвари ніч увірвали, а день набавили.
Це вже начинає день набавлятися.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Була у нас церква здорова ще до
війни. Я ще помню. Була здорова церква, а тоді її розвалили, а тоді була вона у одній хаті, а тоді у другій хаті.
А тепер оце після того всього перевороту нову збудували. Храмовий празник у нас на Миколая Зимнього.
Колись Храм так не празнували, а отут коло мене одна
бабушка живе, а там ще одна, то вони збиралися і робили обід для батюшків, а люде не обідали. Тепер то
усі обідають: і семенівські, і ті, шо приїжджають – усі
обідають. А тоді тільки батюшкам готовили, бо я ще ж
була дівчучкою, то бігала їм так шось помочать. У нас
на Миколая все готовлять, тіки шо пісне: і борщ, і картошку, і вареники, і юху чи холодець, рибу. Бо Миколая – це у піст, то все пісне. Гості приїжджають, але
по хатах не святкують. Тільки коло церкви обідають.
Коло церкви єсть таке зданіє спеціально – одне, шо го-

РІЗДВО
Р
РІЗДВ
ІЗДВ ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ А на другий день
усі ходять у гості. Вечерю носять хто кому хоче: батькам, кумам, хрещеній. Як несуть вечерять, то беруть
кутю, пиріжки, і калач должен буть. А за це їм дають
гостинці. Вони міняють тамечки і дають гостинці.
А забірає той, до кого прийдуть у останню хату. Мої
діти як носили, то до баби йшли у останню хату і там
уже оставляли. […] Колись і взрослі ходили колядувать. Моя мама ходила колядувать. Самі по собі вони
збіралися, а шо наколядували, то віддавали на церкву.
Вони поколядували, повечеряли, а те шо наколядували: хліб і ще там шо, то роздавали. Вони ходили не на
перший день, а на другий або на третій. Колядують до
Крєщєнія. Молодьож не колядує, а діти і січас ходять.
Колядувать можуть і хлопчики, і дівчатка, а щедрувать – тільки дівчатка, посівать – тільки хлопчики.
[…] Колядувать ходила я. Як була вдова, то ходила на
досвітки, бо не будеш же сидіть вдома. Ще дівчата заміж не виходили, а я вже вдова. Ходила я на досвітки,
то ходили колядувать. Наколядуємо, у кажду хату заходимо, дають калач, кусок сала, хто ще роздобриться,
то і бутилку, а тоді приходимо на досвітки і вечеряємо. На церкву тоже колядували, тільки я не ходила,
а дівчата ходили. Давали сюди на церкву. Одпало уже
колядування і у дітей. Раньше ми дітьми ходили попид хати колядувать. А уже цей год і той не було нікого і духа, уже одпало. Одпадає усе воно. Колядують на
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вулиці, під викном, а ти винесеш їм, роздаси канхвети,
пряник, горіхи, шо у кого єсть. На Колядку гроші не
дають, це як вечерю приносять, то уже дають гроші.
Своїм гроші дають.
МАЛАНКИ Перед старим Новим годом водять Меланку. Убірають дівчину – вона Меланка, а він – Василь.
Водять. Сідають вечерять да випивають – приливають
Меланку. У кого є дочка, то колодку носять, а тоді вже
у тої дівки вечеряють. Як батькам хлопця наравиться
дівчина, то вони приносять колодку і сідають вечерять.
Наша Меланка не робоча
На їй сорочка парубоча.
Ой наступила та чорна хмара, став дощ накрапать,
Ой там зібралась бідна голота, до корчми гулять.
Пили водку, пили наливку, ще й мед будем пить,
А хто у нас братці буде сміяться, того будем бить.
Ой іде дюка, як та гадюка, насміхається,
Ой за що, за що бідна голота, напивається.
А взяли дуку за чуб, за руку, третій зверху б’є,
А нехай знає, не заглядає, де голота п’є.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Должні вже купаться. Готовляться до
Паски. Із огньом ідуть додому. Це ж у церкві свічка
горить, і треба ту свічку донести додому. Прийдуть
додому і хрестики роблять на одвірках. Там у кухні у
мене є сволок, то я люблю на волоку, а так – на дверях.
ВЕЛИКДЕНЬ Хто шо має, то те бере святить на Паску:
сало беруть, ковбасу беруть – усе таке. Водка не береться, вино не береться. Крашанки, паску беруть. Як хто у
печі пече, то вона буде висока, а як у духовці, то така.
Я всігда у печі пекла, а прошлий год, то уже у духовці.
Уже нема сили. Її мажуть пудрою, а тоді ще сахаром тата
ким сиплють. У нас писанки не писали. Красимо яйця
другий раз у порошку, а другий раз – у цибулинні. Як
у цибулинні красить, то воно буде темно-коричневе.
Сіль беруть святить, а ніж – ні. Як прийдуть з церкви,
то розговляються. Найперше їдять крашанку, кожному
було яйце. Як ідеш святить, то береш по рощоту, шоб
Розго
покласти у церкву і шоб усім було по крашанці. Розговілися, то отдихали. А ще у нас ходять у цей день на
Пас
кладбище, но батюшка каже, шо не мона ходить на Паску на клубище [кладовище]. На Паску, вроді, всі душі
прилітають додому, і вони всі з нами. А на другий день
уже можна іти, а на перший день – не положено. На
Паску ходять у гості один до одного.

Ф

Е

НОВИЙ РІК Як приходить посівальник, то каже: «Пустіть посівать». А тоді вже посіває і каже: «Сію, вію, посіваю, з Новим годом поздравляю!». Як поспівають, то
гроші дають. Посівають і жонаті, і діти. Більше треба
хлопцям посівать, але до мене і дівчата, внучки, правправнучки, приходять.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербою свяченою треба корову вигнать, шоб корова додому ходила. На Вербну неділю
б’ють вербою одне одного і кажуть: «Верба б’є, не я
б’ю. Через тиждень – Великдень. Недалечко червоне
яєчко». Не садять вербу, як прийдуть із церкви, нема у
нас ніде верби дома. Кажуть, шо садить, але я не садила, нема у нас верби. Вербний тиждень завжди холодний. Кажуть «Вербич». На Вербичі не садить нічого,
бо виросте як верба. Вербич – кожуха терпич.

ІМ

ещеніє, як лід був, то святили на
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє,
Бугу, ще обливають буряковим квасом [вирізане у
кризі розп’яття] – таке розове красіве, а тепер ідуть
до колодца. Там є басейни, а тоді накачують у ванну,
і у ванні святять, а тоді там така трубочка і краник,
то кажде собі набирає. Раніше робили хреста із льоду,
стіл із льоду робили, а тепер льоду немає. Вдома цю
воду п’ють, а тоді сідають їсти. У хаті кроплять водою,
хліб кроплять, а у колодязь не ллють. Із молитвою бабатюшка ходить після Крещенія. Хто хоче, то той пускає.
Батюшка ходить з молитвою і святить хату. КрещенКрещен
ські морози: це як Крещеніє, то самі більші морози.
Тріщи, не тріщи, а вже йде не до ковбаси, а до яйця.

СТРІТЕННЯ Стрітєнє
рітєнє – стрівається зима з літом. Я щось
не знаю. Якось кажуть, як є у цей день, то ще будуть
морози, а те каже, шо вже не буде морозів. Як у цей
день півень води нап’ється, то козак води наберетьнабереть
ся. Як на Стрєтєніє як потече вода із стріхи, а тоді заза
мерзне, льодок ото на порозі, а тоді розтане вдень. Як
півень нап’ється на порозі на Стрєтєніє води, то чумак набереться у дорозі біди. Раньше машин не було,
мотоциклів не було, то чумаки тільки були. Чумаки
їздили у Крим по сіль.

ЯВДОХИ На Явдохи весна починається, бо воно ж по
старому перве було.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозів і весною.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення нельзя нічого садить, пока Бог не благословить. Тепер не додержуються, а раньше якось я не пам’ятаю. Тоді церкви вже не
було і нехто його не згадував. Кажуть, яка погода на
Благовіщення, то така і на Великдень, но воно не совпадає.

ПРОВОДИ
ПРОВОДИ
ОВОДИ На Проводи треба іти поминать усіх мертвих.
вих. Несуть мисочки і батюшка править. Кладбище
прибирають і до Паски, і до Провід. Прибирають, хто
як може. Як вчора ходила прибірать, бур’ян повиривала, поперепахувала. А вже тоді весною тільки посвіжу,
і воно буде у мене чистеньке. На Проводи обізатєльно треба іти. Проводи у нас у неділю. У нас є ще двоє
селів, то тамечки Проводи у суботу, а у нас у неділю.
Раньше були у понеділок, но я не помню. Це мама казала. А тепер всігда у неділю. У нас спокон віку ходять
на кладбище на Паску. Здавня, здавня, здавня ходять.
Скільки я помню, то на Паску ходили. Тоді ще церкви
не було і Провід не було, а то усі ходили на Паску. На
Проводи на кладбище беруть паску і беруть крашанки, і беруть гостинці. Паску і крашанки оставляють
батюшці. Я беру паски і мамі, і хазяїну. Поставляю на
могилці, а тоді батюшка одправить і я, кого побачу, то
йому віддаю. Кажуть, шо не положено додому нести
з кладбища, а як хтось другий дасть, то можна нести.
Треба усе роздать, шо приніс на кладбище. Мужикам
рушнички, а жінкам хустки вішають на хрести. Я кладу і хазяїну, і сину, і мамі. Рідним всім кладу.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. Бо може буть мороз, а гречка любить
тепло.
ІВАНА КУПАЛА У нас у селі ніколи не було. Я чую по
радіо як у Западній святкують, співають. У нас цього
не було ніколи. Я не помню і мама даже не казала, шоб
святкували.

www.etnolog.org.ua
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОН

ТРІЙЦЯ На Тройцю як одправиться у церкві, то, як хто
хоче, то йде на кладбище до своїх рідних. Хату клечають берестком. Раньше було понавішуємо у хатах і
до сволока, і за картину, де хоч повісимо. На підлогу
осоку кидаємо. Осока – аїр. Клечання стоїть хто скільки хоче. Колись у нас на городі було клечання, то ми
зарубаємо гілок і навішаємо, а тоді осоки нажнемо,
землю застелемо. А тоді вона як висохне, то її змели,
змели, долівку помазали і знову застелили тею осокою. На воротях і у хліві не клечають, тільки у хаті.
А теперечки і у хаті не клечають, а на дверях.
ПЕТРА І ПАВЛА Петро минає – половину літа немає.
Перед Петром як самі хазяйнували, то обкосювали кругом. Не багато косили, но починали. Дідух –
ужи́н – перша жменя, яку зжали. Його у хаті ставили на покуті, сніп такий. Він там стоїть аж до Різдва,
а тоді вже прибірають.
ІЛЛІ Після Іллі нельзя купаться, бо Ілля у воду насцяв.
Ще купаються, бо ще тепло і тепло. Ілія – караючий
такий празник.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий рік ходили посівать.
У нас були канікули, 13 ввечері щедрують, а 14 посівають. То це ми ходимо, у кажду хату заходимо у нас на
хуторі, а там на хуторі небагато хат. А в Мигії вже не
ходили. То це мелоч давали по п’ятнадцять копійок,
по десять копійок, а у кого нема, тай по п’ять копійок,
як нас зайде ціла кагала.

БАШТАНСЬКИЙ
АШТАН
АШТА
Н
РАЙОН
с. П
Плющівка
Плющівк
лющівк
Записала Г. Бондаренко в 1993 р.
у с. Плющівка Баштанського рр
р-ну
-ну
ну Мик
Миколаївської обл.
від Валяницької Олександри Михайлівни, 1922 р. н.,
Валяницького Станіслава Станіславовича, 1923 р. н.,
Парафілової Ольги Фомівни, 1923 р. н.,
та Ч
игирин Любов Іс
Чигирин
Ісаківни, 1923 р. н.
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СПАСА На Спаса яблука святять, груші, мед. Кажуть,
шо до Спаса не можна яблук їсти, а після Спаса уже
нема шо їсти. Вроді не можна їсти тим, хто зробив
аборт, бо будуть усі діти їсти, а її дитина не буде їсти.
Оце таке я чула. Прийшов Спас – держи рукавиці про
запас.

наше село здорове, воно тягнеться вдоль річки, як ми
на цьму краю села живем, а родичі були почти аж на
тому, то ми будем до одних пішли, тоді вернулись уже
і так, походом, і всіх обійшли. А у нас родичів не сильно було багато, так що нам легше було. Моїх хрещенів
вобще тут не було, а брата мого хрещені тут були, то
вже тут до них ходили, він уже в одну сторону, я в другу. Але ж я стояла ждала пока він занесе.

АНДРІЯ Пек
АНДРІЯ
Пекли
ли якусь калату з маком, кусали, балабушки
пекли для собаки. На Андрія – чобіт через хату дівчата
перекидали, куди носком – у ту сторону заміж підеш.

Ф

ПЕРША, ДРУГА ПРЕЧИСТА Між Причистими
ичистими всігда
були морози. Од Первої Пречистої до Другої – мороз.
Помідори поб’є, а тоді тепло, тепло. А оце год скіки не
було того морозу. Геть не було морозу.

ІМ

ПОКРОВА День села у нас. Називають самого старшого
у селі і дають подарок, і самого младшого, який тіки
народився, то подарок дають. Хлопців проводжають
до армії, батюшка благословить їх. Виставка там – вивишиванки, таке усяке. Концерт роблять. Яка погода
буде на Покрову, то така буде і зима. Якби така і була –
тепла, хароша, сонячна, тиха.
Записала О. Боряк 30 жовтня 2008 р.
у смт Костянтинівка Арбузинського р-ну
Миколаївської обл.
від Сигиди Ганни Харитонівни, 1921 р. н.,
та Ісаєнко Людмили Петрівни, 1943 р. н.

СВЯТВЕЧІР 6 числаа ввечері. Рано начинають варить
кутю, узвар. Насипали в мисочку: отдєлно узвар, отдєлно кутя. Ріденьким незя було робить, бо вони як
ідуть до родичів, да перекинуть ту миску, дай вилиться, то густеньке робили. А там, може, дають гостинця, тоді не дуже давали гостинців, бо не було тих
гостинців. Пряничок у печі іспечуть, горішок. І раді і
того. В саму перву очереть несли до хрещеного батька і хрещеній мамі, ну, то як закон був. Кутя в мисці,
на кутю поклали калач, а кутя не рідка, а зверху пиріжечки, зав’язали. А тоді вже там міняли, калач міняли,
добавляли там, що пробували куті, то своєї [куті] досипали і давали вже гостинець. [А гостинець який?]
Це тепер вже гостинці разні, а тоді – це як копійку яку
хтось дасть, то така радість, то вобще, або канфету, то
така радість – страшне. [А тоді вони додому йшли чи
вже до другого родича?] До другого родича. Починаеться те ж саме, і так вони по колу наче йшли. Ну, як

РІЗДВЯ
РІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ С
СВЯТ-ВЕ
ВЯТ-ВЕ
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТ-ВЕЧІР
Перед Різдвом варили кутю і
узвар. Кутя на сіні на покуті, і сіно під скатерть на стіл,
снопа не було. Молились. Вечерю не прибирали – для
покійників
п
окійників лишали.
Р
РІЗДВ
ІЗДВО На Рожество – викидали сіно на столі, те сіно
РІЗДВО
потім палили на полі, де росло жито, після Водохреща
(щоб був врожай). На Рожество хрещеникам носять
подарунок. Куми до кумів ходили. Ввечері колядують
і діти, і дорослі: «Нова радість стала», «Ой над Віфліємом». З вертепом на Різдво ходять, є Коза у вертепі.
МАЛАНКИ Маланкують увечері, чотири чоловіки ходить зараз: Василь (штани чоловічі, рубаха вишита
красива, поясом красним підперезуюсь), Маланка
(сильно красива спідниця, кокошник, 5 рядів намиста;
самі дєлали весь одяг), двоє інші як циганки з червоними торбами в красивих спідницях. Гукають: «Пустіть маланкувать!»:
Ой учора
Та й заблудила у чисте поле,
Там Василь плуг...
Наша Маланка неробоча.
На ній сорочка парубочка.
А наш півень сизокрилий,
А наш Василько чорнобривий.
Наша Маланка посуду мила,
Ложку, тарілку упустила,
Білий фартушок замочила,
Повісила на воротах.
– Ой, повій, вітре, буйненький,
Висуши фартушок біленький,
Ой, щоб мамінька не узнала
Ледацюгою не назвала.
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Нашій Меланці ніяка плата –
Пару калачів, горілки кварта!
Заспівали і пішли.
Як к не пускають, то кричать: «Щоб у твоєму дворі завелися тхорі!»
НОВИЙ РІК На Новий рік бешкетували, хлопці хазяям
ворота переносили в інше місце. Діти засівають, але
треба тільки, щоб першим хлопець зайшов в хату.
СВЯТВЕЧІР ЙОРДАНСЬКИЙ Третя кутя – перед Водохрещем. Воду святять на Водохрече, на Стрітення, на
Спаса для всього. В неділю дать діткам свяченої води,
і корови вмить, і поросятко вмила свяченою водою.
Маком свяченим обсипають все чисто в хаті по вуглам
і позад себе, стоячи на порозі, і круг хати. Як стука
щось, наче викликає, «Отченаш» обізательно, це сама
найсильніша молитва.
ЮРІЯ Юрія – ходили святити в степ жито, крашанки
варили, і хто хотів, паску пік. Качалися по траві, щоб
жито родило.

І дівчатка посівали. Зерно висипали курям, кажуть,
нельзя ногами по ньому ходить.
ВОДОХРЕЩА На Ардань ставили хрест на річці, лічно
мій батько вибививав з льоду хреста, кругом ополонки буряковим квасом поливали. Після освячення приносили воду додому. Святою водою поливають корову
як отелиться, малювали на дверях. Проганяли свята:
посилають дитину до воріт стукать палкою і кричать:
вече«Ідіть від нас». Раньше так сімейно всі обідали і вече
ряли, бо до обіда все закрито.
МАСЛЯНА
СЛЯ
СЛЯН
НА
А Чіпля
Чіпляли
ли хлопцям і дівчатам колодки, шо в
цьому году заміж не повиходили (в’язали хустками),
а ті одкуплялись, ставили могорич. Вареники варили,
ходили в гості до родичів, сусідів. А співали на весь
розум, аж по селах розвивалось. Конюхи колись такі
добули з бородами, жеребців проганяли дорогою, а до
рога рівненька тут колись була.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свячену вербу зберігали, а як вмре
хто, треба вербу покласти в труну, то там його скорівигаше приймуть. Як корову перший раз на пашню виганяють, три рази свяченою вербичкою вдарити, можна
даже й маком обсипати: «Сиплю мак, щоб було так».

Ходили тільки дівчата. Маланка обізатєльно шось нашкодить в хаті, поваля подушкі на кроваті. Посівать
ходять і дорослі, і діти, приказують:
А в полі-полі сам Господь ходе,
Діва Марія їсти носила, їсти носила, Бога
просила:
– Зроди, Боже, жито-пшеницю,
Жито-пшеницю, всяку пашницю.
Сію-вію, посіваю, з Новим роком поздоровляю.

ЧИСТИЙ
Мама
Ч
ЧИС
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР Мам
М
ам всіх купала в Чистий четвер, ходили в 4 години утра брать до річки воду, щоб до сход
сонця. По закону треба купатись із свяченою водою.

Ф

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Купались
пались до схід сонця, щоб буть здоздоровим, в четвер пекли паску, в п’ятницю не можна було.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ Паскуу пекли з шишечками. Святили: паспаску, сир (запікали з яйцями), сало, яйця, сіль, святять
Скорножа. Крихотки свячені обов’язково підбирать. Скор
лупки свячені кидали курям. Як в піч садити хліб або
Писанпаску, то піч перехрестити: «Господи поможи!» Писанки не вміли писати, прикладали листочки до яйця..
Каруселі ставляли коло церкви, водили веснянки. За
руки візьмемось і ходим. Гостинець пастуху на Паску
давали.
ТРІЙЦЯ Троїцька
свяоїцька субота – поминали всіх. Зелені свя
стата – трусили в хаті травою, гіллями, липу, клен ста
вили. Ламають віточку з любого дерева, на пол – сєно,
всякіє цвєти, потім викидали.

ПЕТРА І ПАВЛА В кого
запрошуого чоловік мав таке ім’я, запрошу
вали на іменини.

с. Христофорівка
Записала Г. Бондаренко в 1993 р.
у с. Христофорівка Баштанського р-ну
Миколаївської обл.
від Таран Тетяни Яківни, 1924 р. н.
РІЗДВО Ходили колядували:
Як не дасте п’ятака, візьму вола за рога,
Да поведу на точок, да продам за п’ятачок,
Куплю собі пирожок, вам – не дам.
НОВИЙ РІК Меланка ходила на Новий год. Я часто була
дєдом Васильом, співали:
Ой, учора із вечора,
Пасла Маланка два качора.

ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕЛИКДЕ
ВЕЛИКДЕН
НЬ
Ь Писанок не було, не писали в нас. Пекли
припаски, разноцвєтним пшоном украшали. Раньше при
казували: «Різдво із ковбасою, а Паска – із маслом».
С
Святили:
вятили: сало, яйця, масло, паску, сіль, хліба корові
ва((давали
давали всігда). Свячене берегли, щоб по землі не ва
лялося, щоб не топтали. Даже крихти хліба собирали,
шоб не топтаться.
ТРІЙЦЯ Клечення – кльон, бересток, траву – на підлогу.
«Не йдіть туда, бо русалки плавають» – родітелі лякали малих.
Записала Г. Бондаренко
у с. Христофорівка Баштанського р-ну
Миколаївської обл.
від Хруставки Катерини Юріївни, 1914 р. н.,
родом із с. Дашевка Острийського р-ну
Дрогобицької обл.
(переселена внаслідок операції «Вісла»,
у с. Христофорівка Баштанського р-ну Миколаївської
обл. проживає з 1951 .р.)
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Єдні казали «Страшний четвер»,
другі – «Живний», не знаю чого так. В четвер пекли
хліб, хто не міг в п’ятницю ввечері, вдень – гріх. В суботу несли святити, до вечора ксендз посвятив паску, єйця, плесканка (з сира, крашанок; звили в марлю
і притолочили каменем, а як паску виймали, то тоту
плесканку – в пєц, то вона ставала така гарна, рожева). В четвер свічки не було. На церкву на Паску пекли
перепічку.
ВЕЛИКДЕНЬ Всеночної не було. В неділю вдосвіта
батько порав худобу, йшли до церкви, обход робили

www.etnolog.org.ua
БРАТСЬКИЙ РАЙОН

навколо церкви. З церкви прийшли, сідали до столу:
батько різали наперехрест паски – спочатку потрохи
давали корові, коням в стайні, тоді вже всі їли самі.
Увечері йшли на вечірню, у понеділок – знов у церкву.
Старші жінки дівкам писали писанки в цей же день.
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Дівки ховали писанки за
пазуху. А парубки їх виймали. Мій брат, той, шо був
у Франції, раз 150 писанок приніс, та такі красиві всі,
дівчата самі йому оддавали.
ТРІЙЦЯ, СВЯТА НЕДІЛЯ На Святу неділю – ліщинов
маїли поле, хати. Траву дрібнейку на підлоги трусили.
Чорну тою, трояке зілля носили святити, бо казали,
що по межах ходить зла доля і каже: «Якби мені не
чорна тоя, не трояке зілля, то було би мені тут кожний
день весілля».
ІВАНА КУПАЛА На Купала – маїли ліщинов поле, лен,
жеби жуки не точили. Ми більше всього знали, ніж
тут. Ту якісь не такі, ми раньше вітались «Слава Йсу»,
а тут – «Зрасьтє!», то у нас тоже вже таке починається. Собітку з ялиці таку велику клали, же так горіло,
жеби який дом горів. Вінки не плели.

БРАТСЬКИЙ РАЙОН

Ф

с. Ганнівка

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Перша кутя – Святвечір. Вечерять починають, як з’явиться перша зірка. Як хмарно, то вже навздогад. Кутю на покуті ставляють хазяїн
або хазяйка. Я нічого не кажу, а поставила кутю, засвітила свічки, засвітила лампадку, стала навколюшки, це так моя мати робила, прочитала молитви, які я
знаю, особенно «Отче наш», перехрестилася «Господи, благослови. Хай Бог поставе перед мертвими. Хто
живий, нехай легко гикнеться, а хто мертвий – царство душі». Перед тим як мають сідать їсти, хазяїн
виходить на двір і каже: «Морозе, Морозе, іди до нас
вечерять». Так три рази каже. «Та не морозь не ярини,
не озимини, не курчатки, не гусятки, не ягодки, не капустки, не рук, не ніг – нічого не морозь», – і це три
рази він так проказує. А ні, то просто за столом гукає.
захоА діти ж є і пироги покладуть, калачі, книжі. Він захо
дівається і каже: «А ви мене бачите?». Уже ж научать ді
тей, то діти кажуть: «Нє, не бачимо». – «Ну, то шоб ви
за калачами і пампушками і на той рік не бачили». Це
тоже так три рази казали. Це кажуть і на Свят-вечір,
троші на Голодну кутю. До вечері на столі стелили трош
ставики сіна, застеляли білою скатеркою і по версі стави
ли уже дванадцять пісних страв: там і голубці пісні,
і картошка у мундирах, і риба, і капуста, і яблука. А по
всіх чотирьох углах чогось клали по головці часнику
під скатерку. Дідух ставляють на покуті і він стоїть до
крещенія. На кутю мочили пшеницю, сипали її у таку
невеличку торбинку. Вона так не підсохша і не мокра,
і ото качалкою або чим стукали по тій торбинці. Та
Заливаруда корочка геть ізлазила. Тоді її замочували. Залива
Зварили і ставили варить, тільки вона не мішалася. Звари
ли. Тоді товкли мак, розводили його з медом. Ставили
наа покутю озвар оддєльно у горшочку. На покуті по
пон
сстелили
телили сіно, а тоді ставили у одному горшочку кутю,
а у одному горшочку озвар. Ставили такі хрестики
горбокрейдою на горшочку, ложку клали зверху на горбо
чок з кутьою. Тоді, шоб було три стіжки, клали або три
калачі, або три книші прямо так на сінце. Там клали і
пиріжки, і канхвети, і пічення. Це, казали, у святому
углі. І це воно лежало там аж до Крещенія, аж до 19
января. А 19-го, як посвятили у церкві воду, одлили
трошки теї води, узяли кропильце, за пазуху брали чи
пиріжок, чи булочку, аби ціле було, і оце все подвір’я
і погріб, і корову – все оббризкували свяченою водой.
Тоді оте сінце виносили худобі віддавали. А озвар і
кутю висипали курям, шоб кури гарно неслися.

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Виносили гостинець пастуху. Зозуля
кукат, поки ячмінь си висплет.

тинця не поклав, то вона казала: «Це, мабуть, Микола
мамі у больницю одніс, бо мені нічого не поклав».

Записав О. Васянович 1 листопада 2008 р.
у с. Ганнівка Братського р-ну Миколаївської обл.
Яківни, 1937 р. н.
від Будовець Таміли Яківни,
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литу робили. «Андрію, Андрію, я не тобі кокоАНДРІЯ Калиту
нопельки сію», – дівчата виходили на вулицю і сіяли.
Чобіт кидали через хату: куди галеніщем упаде, то
вводитуди дівка заміж вийде. Балабушки пекли, пса вводили у хату. Дівчата воду носили від криниці ротом, але
як хто ухитриться, то стограмовий стаканчик ухваухватить у карман. Чию балабушку уперед пес ухватить,
то та дівка уперед заміж вийде. Казала моя мати, шо
гулябуло так. Тут була Оля Дем’яненкова. І в неї ж гуля
ли того Андрея. Усі балабушки з’їв, а її балабушку і не
взяв. І так вона і вік звікувала. Вона настоящої пари не
повиходимала. Чиї брав уперет, то так дівчата і заміж повиходи
ли. Калиту кусали і хлопці, і дівчата. А тут же стоїть із
мазницею. А той стоїть теревені тереване, штучки показує. Тільки чуть-чуть улибнувся, маг сажою перемаже. Під’їжджає на коцюбі: «Калита, калита, ти на полі
виросла, ти на сонці пеклася, до мене у рот подалася».
А той шо стоїть, то усякі штучки показує, аби улибнувся. Як уже всі попробували кусать, то знімають її,
ділять і частуються.
ВАРВАРИ Варвара ніч увірвала.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Од Миколи зіма начинається.
Микола гвозді гостра, Савка підбиває, а Варька сліди
замітає. У нас на Миколу гостинці дітям дають. Під
подушку. Можуть гроші, цукерки або і костюмчик
кладуть. Як неслухняне дитя, то получить лозинку.
Нам такого колись не робили, бо не було з чого. Цей
обичай давно появився. Як ми уже трохи у колгоспі
очухалися. Я лежала у больніци, а дочці ніхто гос-

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядують на перший день Рожества – 7 января. Остання колядка на Голодну кутю –
18 января. А щедрувать можна од Нового году до Голодної куті. Ще й на Голодну кутю щедрують. Один
забігає: «Позвольте колядувать чи позвольте щедрувать». Але я пускаю у хату. А так, то колядують на вулиці під вікном.
Ішла звіздар чудна,
З восток на полудна.
Над вертепом сіяє,
Трьом царям путь просвіщає.
Коляд, коляд, колядин,
А я в батька один.
Ще й драненький кожушок,
Дайте, дядьку, пиріжок.
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А не дасте пиріжка,
Візьму вола за рожка.
Та й поведу на моріг,
Виб’ю йому правий ріг.
Рожком дробити,
Воликом робити.
Ще й на гречку орать,
Пиріжечки зароблять.
Виносьте книш,
Бо напустю повну хату миш.
Виносьте дохід,
Бо винесу хату на лід.
МАЛАНКИ Ходять у нас ще із Маланкою. Це на Новій
рік, на старий Новий рік. Вдівають Маланку ту, і міхоноша у них є. Співають тоже. Буває, шо гарно співають, а буває, шо і так, аби очередь одбуть. Дівчата
гарно вдіваються. Раньше Маланкою хлопця вдівали,
а дівчину – Василем. А тепер уже шось таке.

Е

Наша Маланка не робоча,
На ній сорочка порозбоча,
До роботи вона не охоча.
Учора із вечора,
Пасла Маланка два качора.
Вона пасла, пасла,
В чистім полі заблудила, приблудила.
Де Василько сіно косе,
Тонкий голос переносе.
– Ой Васильку, чепчику,
Дай мені городчику.

ВОДОХРЕЩА У нас ще після війни тут не було ставка,
а річечка така, ну лід був такий гарненький, то на Крещеніє вирубували в льоду престол, сосонки зламали
і поставили. Мама робили буряковий квас, то десь із
відро його туди забрали і облили. Як сонце сходить,
яке воно красиве. Очі вбірає. То в нас тут був батюшка
Васілієв. Уже як ставок зробили у п’ядесят четвертім
годі, то уже наша церква працювала. А тоді обратно
шось її трошки одкрили, бо у мене у п’ядесят сьомім
році родилася дитина, то я ще вспіла охрестить. Тут
якийсь батюшка був зальотний. Правив він од душі.
Як посвятять воду, то хрестики малюють крейдою. Це
Крещеніє, Івана Хрестителя, той день, шо Різдво, і на
четвертий день усі ті хрестики стирають. Празники
уже одійшли. М’ясниці продовжуються. Але тепер постів не дуже придержуються. Але ми придержувалися, але чого, бо не було чого їсти. Ми удвох з матір’ю
кілоосталися уже. Треба було государству здать 40 кіло
грам м’яса, 450 штук яєць, 800 літрів молока. А зайом,
а налог! То там без посту, був піст. А потом уже празпраз
ники кінчаються, зерно обмолочували, а дідуха спаспа
молювали. Колись на Крещеніє у нас був 41 градус мо
розу. Казали: «Морозе, Морозе, тріщи не тріщи, а до
Явдохи Плющихи чеши».

Ф

С
СТРІТЕ
ТРІТЕНН
ННЯ
НН
Я Ст
Стрєтєніє
рєтєніє – це стрівається зима з літом.
СТРІТЕННЯ
Якшо півень нап’ється водиці на порозі, то до 9 мая,
на Григорія, напасеться віл на дорозі. У цей день воду
святять – це целєбна вода. Свічку святять тоже. На Бі
Білорусії Стрєтєніє називають «Громниці». Якшо силь
сильна буря або гроза, або буря, то ці свічки світять. Ця
свічка називається «стретельна». Я і квіточки до неї
чіпляю, і стрічкою гарненькою її обмотую. Раньше
була воскова свічка як дубець, а тепер же вона – «пух»
і згоріла. То я беру кілька свічок. Ще до неї треба із
лльону
ьону клоччя. А тепер же, де з того льону клоччя.

ІМ

Колядникам
лядникам давали гроші, калач обізатєльно давали
або книш. Ще там шо є, то давали чи шматок ковбаковбаси. Вони ж після того сходяться і бенкетують. Дорослі
ходять із Маланкою. Молодь підбігла під вікно, у хату
заходили, колядували. То вони за копійками бігають.
Як дешевенькі канхвети даси, то можуть і викинуть.
На Меланки ворожили, але я ніколи не ворожила.

НОВИЙ РІК У нас
ас посівають тіки мужики. Женщині
не положено посівать. Оце як жінка перва увійде на
Новий год у хату, то бодай би вона лучче сказилася.
То цілий год буде шось отако-о колотиться. Це вже я
прина своєму віку іспитала. Буває шо багато мущин при
ходить, а буває шо один. У мене один год прийшло
одинадцять чоловік, шо не було де і повернуться. По
Посівальники як один, то 100 грам йому – і пішов. А як
багато, то угощають.
А в полі, в полі сам Господь ходить,
Діву Марію за руку водить.
Діва Марія Бога просила:
– Ой зароди, Боже, жито-пшеницю.
Жито-пшеницю, усяку пашницю,
А Петро з Павлом до її чолом.
Ой зроби, Іллю, добротну ріллю,
Іде Ілія до Василія.
Золоте зерно в правицю бере,
Вправо – мах, вліво – мах,
А за ним травка кустиком росте.
З Новим роком вас вітаю,
Всього найкращого бажаю.
Щоб було і в полі, і в комоді.
І на столі, і в ложці, і в мисці,
А кому треба ще й в колисці.

О
ОБРЕТІННЯ Обертеніє весною. Це птиця обертається
до свого гнізда, діти до хліба.
ЯВДОХИ Дві неділі до Явдохи Плющихи вона надіває
12 кожухів, а дві неділі після цього вона скидає 12 кожухів. Прийшов марець, ще змерзне не один старець.
На Явдохи картошку витягують із погріба, шоб вона
проростала. Сортирують її за сіменами. Сємєна уже
перебирають, розсаду сіють. Явдоха – ще не весна,
а Благовіщення – це весна.
БЛАГОВІЩЕННЯ Я рідко коли шо садю до Благовіщення, а воно 7 апреля. То Бог землю уже благословить –
тоді вже сади. Люди, буває, шо раньше садять. Смотря, яка весна. На Благовіщення даже птиця гнізда не
в’є, і робить нічого не можна. Яка погода на Благовіщення, така і на Паску. Це точно. Дуже часто співпадає, але не всігда.
КОНОНА 18 марта єсть такий празник Конона. То це на
Конона – зіма не зіма, а виходь на город і хоть пару раз
капни. Чи то сніг, чи то землю, шо-небудь. Тоді матимеш більшу надію на врожай.
СОРОК СВЯТИХ Старі люди сорок паличок ламали, за
вікону ховали і тоді, якшо якісь ломоти, то баби-знахурки у тих паличках то дітей купали, то ще там шось.
Якшо мороз на Сорок святих, обізатєльно буде сорок
заморозків. У цей день сорок жаворонків печуть і роздають діткам. Вони такі невеличкі. Буває, шо як хто,
то і розкрашує, але я не розкрашую, але печу часто.
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Вже знають дітлахи: «Підем до баби Таміли, у неї жайворонки є».
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Це виносять вуліки. Тепер вуліки у
темники не заносять, а так на зиму утепляють. Раньше темники біли – такі підвали, де зберігали вуліки.
Як хто любить рибачить, наливає у миску чи у ванну
води. Стає туди і ногами отак похлюпається. Як іде на
рибалку, то обязатєльно удача буде. Це у мене перший
зять, як тут на Теплого Олекси, то обізатєльно так робив. Тут рибалок вісімнадцять душ сиділо. Він позже
всіх приїхав. Він повне відро наловив таких карасів,
а вони хоч би кльов побачили.

ЮРІЯ На Юрія
Юрія садять кабаки і баштани сіють. Це праз
празник Григорія Побідоносля. Колись з батюшкою у степ
ходили, а тепер не дуже ходять, бо у нас свого немає,
а наєжжі знаєте як. Він до нас приїжджає з Юріївки.
Я бачила, як після войни у степ ходили, батюшка пра
правив малебінь, півчі співали, хоругви брали, хрести
брали. Там чуть-чуть обідали або хліба візьмуть, а не
так шоб гостювали. Це святили царину од засухи, осо
особенно як засуха або дуже мокрота, то це було святять,
шоб на лучче було. На Григорія як заховається ґава у
посіві, то буде гарний урожай.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов Вербич – кожух і свиту
тербич. Вербний тиждень взагалі холодний. Вербу
святять. І я ходю вербу святить. Вона у мене всігда за
картінкою зберігається. Чула я таку брехеньку, а може,
воно легенда, а може, правда. Кажуть, шо свячена верба
повинна бути у хаті – тоді не так грім стукає. Це мені
бабуся таке розказувала. Як прийдуть додому з церкви,
то вербою б’ють: «Не я б’ю, верба б’є, не я б’ю, верба
б’є». Я не садю її, а люди садять. Вигонять нею корову
перший день. Якшо буває, шо раньше скот вигонять, то
беруть прошлогодню гілочку і вигонять корову.

ПРОВОДИ Після Паски на другу неділю у нас Проводи.
Ще як був не наш батюшка, то він одправив у церкві,
виходимо на кладбище. Там, у кого є граматка, хто на
бумажці напише, виноситься стіл там. Тепер каждий
коло свого гробика або там дві-три душі. А то було:
ряднинку, скатерку постелили, посідали, пообідали
після молебнів, побалакали. Були такі, шо так на поминаються, шо і у канаві сплять. А тоді ще ідуть додому. Роздають на кладбищі печення, яйця. У нас
більшинство після війни було, шо большинство садять чужих коло себе. На хрести чіпляють рушники,
хусточки, і ще беру, само собою, і там комусь оддаю
рушники і хусточки. На гробики обізатєльно кладуть
пасочки, яєчка, канхвети, печеня. Раньше брали коливо на кладбище, а тепер рідко хто бере, хіба бере той,
у кого недавно був покойнік. Діти його не дуже, а старі так, а висипать його на землю – негодиться. А тоді
після того кладбища до мене там душ п’ять-шість
приходить, ще там до кого. У мене чогось така заве
заведенція, шо я на Проводи должна вареники з вишнями
зварить.

Ф

БІЛИЙ, ПОХВАЛЬНИЙ ТИЖНІ На Білому тижні усе
прибирають, миють, стірають, не садять, бо воно тоді
таке, як верба. На Похвальному – це вона перед ВербВербною [неділею] – стараються усе посадить. Похвальний
тиждень всігда теплий.

ІМ

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Всігда робили
обили так: до схід сонця нанабирали води і у воді купалися. Якшо ви хочете ожеоже
ниться, то треба покупаться і шпагатинкою на голе
тіло підперезатися, і носити ту шпагатинку. Ви її не
розв’язуєте, вона сама розв’яжеться. Це такий був
признак, шоб ожениться. Чистий четвер – страть.
У цей день із свічками ідуть з церкви. Приходять і на
потолку хрестики накадюють. Брали з лампи стікло
і несли свічку, шоб не потухла. Як людина вмерти не
може або сильно її ломає, то тоді світять цю свічку. Не
кажуть шо страсна свічка од грому. Паски обично пе
печуть у Чистий четвер. От моя мати ніколи у п’ятницю
хліба не пекла. Тільки в рідких, в рідких случаях. І я
стараюся у п’ятницю не пекти. Не знаю чого, але і я не
печу. Паска должна буть повише. Це залежить од печі.
Пшоно у разні краски красять і прикрашають паски.
А то ще взбивають білок з сахаром і тоді ізмазують
верх паски.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску святить беруть паску, яїчка,
колбаску і катлєтку, і даже горілочку беруть. Сіль беруть і ножика беруть. Яїчка фарбами красять. Тополю
заварюють, гілочки тополі – вони ж тоді такі красиві –
не то зелені і не голубі. Якісь такі красіві получаються. Я разом із гіллячками варю яічки. Як прийдуть із
церкви, то сідає вся родина, світиться свічка, ставиться свячена водичка, можна і на Паску посвятить. Тоді
сідає вся родина до столу. Самий перед їдять яєчко.
Буває, шо старі люди одне яєчко ділили між усіма,
а тепер каждому по яїчку. Їдять усе свячене, а потім
уже все друге. А тоді уже оддихають. А тоді у часов
десять-одинадцять уже начинаються путєшествія.
Родичі до родичів ідуть. «Христос воскрес!», – і понеслась. Як христосуються, то цілуються. З усіма бажаними можна цілуватися, не тільки з родичами.

М
МИК
ИКОЛИ
ОЛИ В
ВЕС
ЕСН
Н
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО
Я чула таку легенду, шо це було
три брати і вони всі були Миколи. Вони були тройтрой
три
няшки, родилися разом. До Миколи не сій гречку і не
няшки,
заморо
стрижи овечки. Даже і на Миколи може буть заморозок, ще й великий.

Т
ТРІЙЦЯ
На Тройцю у хатах прибирали, клечання рубали із кльону, дуба, лика, окації. Вирубували гарну
деревину і ставили на воротях, стріхи квітчали тими
гілочками. Три дні пройшло, і те все прибирали, бо
якшо не поприбирають, то курчата не будуть водиться. І чепчик, і васильки, і любисток, і ромашку кидають на землю. Бувало, як понаносять, то нема чим дихати у хаті – усе ж свій запах має. На столі у глечику
ставили гарний букет. Осику не ставлять – то пагане
дерево. Кажуть, шо вона може буть десь у степу або на
Бранному полі, або десь у березі, а коло хати осику садить не можна. На Тройцю святять у церкві букети. Ці
букети з польових квітів, а не домашніх. Якшо у хаті
або комарі, або шось таке, то запалюють цього зілля і
викурюють. Це так нам батюшка розказував.
ІВАНА КУПАЛА У нас не дуже святкували Івана Купала.
ПЕТРА І ПАВЛА Прийшов Петро і забирає тепло. Раньше
жнива начинали після Петра, а тепер ми уже не знаємо,
коли вони сіють, коли вони убирають. Раньше виходили на поле, стелили на обніжку рушничок чи платочок,
але у більшості – рушничок. Клали хліб, сіль, святу водичку ставили, молилися Богу, тоді споживали це, шо
приносили. Найкраща жниця, яка жала серпом, зажинала перший сніп, а косар – закосював. А теперечки хто
зна коли там ті орендатори роблять. Ще як був колгосп,
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то я знала, бо я багато сіяла. Перший сніп був – дідух.
Його заносили у комору, але тоді не казали комора,
а казали – клуня, і він там стояв аж пока цього виносили, а другого снопа заносили. Як закінчать жнива,
то оставляли Спасові на бороду. Ми уже, як у колгоспі
були, то оце кінчаємо жнива, в’яжемо вінки – плетемо
із колосків, уквітчуємо їх квітками. Це голові колгоспі,
бригадірові, комбайнерові вінки ті вдягали. Той, шо голові колгоспу, то у канторі зберігався, а ті забірали додому. Спасові на бороду таку смужечку оставляли, а як
орють, то її приорювали.
ПАЛИКОПА Це десь перед осінню такий празник, то
гроза сильно велика. Але вона як ударила у цю копу,
а та копа, так як оце ви сидите, то і не загориться. Це
тільки одна копа згорить. Не казали, шоб нічого робить, бо спалить грім. А так, шо може буть грім на цей
день і спалить.
ІЛЛІ Після Ілії уже купаться нельзя, бо може судорога
схватить, може пропасниця напасти. Пропасниця – це
тоже пагані діла – сильно зуде, трясе і кидає, як би сказать, чорна болєзнь. Але ще купаються. Казали: «Ілія
насцяв у воду». Після Ілії начинають сіять озимину.

Е

МАКОВІЯ На Маковея трійцю святять: мак, квітки, мед,
стільники святять.

шестеро. Це дядьки, тітки – брати і сестри. У батька
четверо їх було. Це ж до всіх несеш, де, що дадуть.
Книш, це зараз калач, а тоді книш. [А який він був той
книш?] Самі пекли, він круглий був. Книш з діркою,
плетений. Один. Ну, там канфети положим, яблук положим. Каже мати: «Оце в крьосного ставиш вечерю
цю, а то так, ідеш, заходиш до того, до того. І кругом
дають. Казали: «Добрий вечір, з Святим вечором,
будте здорові. Папа і мама прислали вечерю!» – «О,
спасіба». І дядько, мій хрещений, садять вечерять.Виходиш од дядька, а до його у дверях приходить племеник. Я –дядьків, а то тіткин племеник. «Привєт, сват,
що дали?» Він «сват» казав, ну ми ж малі. «Трояк». Він
туди, а ми назад. І оце ж всіх родичів. А тут в мене
рядом брат жив, він зараз у Кривому Розі. Він старший на три годи мене і він каже мені: «Значіть так, будем робить так: ти – малий і вродє боїшся іти ввечері,
тол
я тебе буду водить до твоїх». І ми заходимо, я рєч толкаю, а він стоїть. Садять вечерять, тоді він каже: «Все
тик
равно те, шо тобі намітили, те дадуть, і мені щось тикнуть!» То дядько мені трояк, а йому рубль. І гайда до
бу
слєдующих. Обійшли моїх, а тоді він каже, а тепер будем до його. Якщо по путі, то од моїх заходим до його.
Він там рєч толкає, а я стою. Щось же і мені втикнуть,
як він каже.

ЄЛАНЕЦЬКИЙ
ЄЛА
НЕ
ЕЦЬКИЙ
ЦЬКИЙ РАЙОН
РАЙО

Ф

СПАСА На Спаса святять яблука, обшем усю городину і
садовину, і мед. До Спаса не можна яблук їсти жінкам,
у яких є патерчата або діти померли. Патерчата – це
коли жінка аборти робила. Або як дитина родилася і
діпомерла. Як Бог на Спаса буде давать яблука, усім діткам буде давать, а до ціх діток як дойде, то Бог скаже:
«А твоє яблучко мамка зіїла». Прийшов Спас – готов
рукавиці про запас.

ІМ

ВОЗДВИЖЕННЯ Це воздвигається
оздвигається птиця у теплі краї.
А усе земне – гадюки, отаке-о, у землю ховається. У ліс
засонельзя іти, бо саме гадюки клубляться і можуть засосать людину. У нас були закарпатці на квартирі, то
двадрозказували, шо пішов парубок, десь так годів двад
весцять два, і не вернувся. То його найшли вже аж вес
ною. Тіки гадюки його висосали, а інший звір його не
торкнувся. Так він і лежав. А у нас тут лісу нема. Хіба
то ліс? Лісосмуга.

УСІКНОВЕННЯ Сікновеніє
веніє – це пісний празник. Не
можна різать нічого круглого: і ні кавуна, ні буханку
хліба, не картоплину, не цибулину, бо це щитається,
так як голова.
ПОКРОВА Покровителька. «Покрий мою голівоньку, як
не хустиною, то онучею, аби я була заручена». Примічають на Покрову яка погода. У цім годі, вроді би не
на холодну зіму. Дивляться яка погода на Покрову, то
така буде і зіма. Дивляться з якого боку вітер. Цей год
дув з півдня. Така прикмета, шо на хорошу зіму.

с. Єлизаветівка
Записала О. Боряк 1 листопада 2008 р.
у с. Єлизаветівка Братського р-ну Миколаївської обл.
від Павлова Павла Івановича, 1941 р. н.,
Гайдай Катерини Василівни, 1946 р. н.
СВЯТВЕЧІР Як святий вечір, ждеш, як Бога, його. Вечерю ж носить – до всіх родичів, не тільки до хрещеніх, а до всіх родичів. Ось у матері, пріпустім, їх було

с. Велика
В
Солона *

Записав О. Васянович 2 листопада 2008 р.
у с. Куйбишівка Єланецького р-ну Миколаївської обл.
від Глядешкіної Раїси Пилипівни, 1947 р. н., родом
із
із с. Веселе Олександрійського р-ну Кіровоградської обл. ,
та Вагіної Віри Йосипівни, 1926 р. н.

КАТЕРИНИ
К
На Катерину ідуть і ламають із вишні гілочку, і кладуть у воду, і та гілочка стоїть, доки шось
зацвіте, а може і вишні вродять. У нас одна старожилка так зробила, і вони прожили з чоловіком до
ста років. Якшо вона зацвіте, і пусте вишні, до то
щасливий чоловік.
АНДРІЯ Колись Андрея гуляли, а тепер не гуляють.
Печем калиту таку круглу, тут вирізи два, туди запихали паличку, шоб вона не поламалася. Чіпляли до
шворня, на якого чіпляли колись колиску, збіралося
чоловік десять або й більше. Сідаєш на рогача, а один
отак наколоте сажі у якійсь мисочкє чи банці і стоїть
коло калити. Сідаєш на рогача і кажеш: «Діду, діду,
я до тебе їду». Він каже: «Чого?» – «Калиту хватать». –
«Я не дам. Я мазну». І оце хватаєш ротом. Як ухватив,
то харашо, а якшо нє, то дєд мазнув і ти одходиш у
сторону. Другий сідає їде. Той кому не мазнули і одкусив, то стає ще другий раз. Якшо мазнув, то вже у
сторону одходиш. Тоді вже готовили стіл і празнували. Дівчата і хлопці кусають, а шоб ворожить, то не
пам’ятаю. Пам’ятаю, шо робили балабушки і клали,
приводили собаку і чию вперед візьме, то та вперед
заміж вийде. Плигали через кочерги: клали навхрест
і плигали. Кидали чоботи через хату – куди упаде
носком, то туди і заміж вийдеш.
* До 2016 р. – с. Куйбишівка.
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ВАРВАРИ Варвара ніч увірвала.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколу у нас тут Храм. Миколу ми празнуємо харашо. До церкви зносимося,
там готовимо. Приїжджають до нас люди з других
сіл. Угощаємо. Поминки робимо. У нас церква-хата.
Поставили столи надворі і гостюємо. Микола приносить гостинці у кожну хату. А раньше такого не було.
Казали, шо Миколай носе гостинці, але може то багатші своїм дітям купляли, шоколад ложили під подушку або якісь ігрушки. А у нас така бідность була.
Знаю тільки, шо мама готовилася, бо у мене брат Микола. Як хто не слухає, то йому давали шось хуже.
Казали йому, шо святий Микола передавав: «Як будеш слухать, то у тому році принесе шось лучче». Але
як воно балуване, то воно балуване остається.

ЯВДОХИ На Явдохи достають картоплю з погреба, заносять у хату, щоб вона розігрувалася, і тоді садять
її раніше. Од Явдохи весна начинається. По старому
стилю – це перший день весни.
СОРОК СВЯТИХ Якшо на Сорок святих ше кинуть сорок лопат снігу, то ще трохи буде сніг. Якщо немає,
то вже не буде снігу. Якшо мороз на Сорок святих, то
ще буде сорок морозів аж до 22 травня – до Миколи.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це такий день, як Паска. Який день
на Благовіщення, то такий і на Паску. Як тепло, так
тепло, а як прохладно, то прохладно. І так воно і є.
До Благовіщення нельзя у землі робить і нельзя городить забора, то, вроді, дощі од себе одженеш. А робить у землі, пока Бог не поблагословить. Але люди
тепер не додержуються і садять раніше. І тут єсть
такі люди, шо ждуть Благовіщення, а там у КіровоКірово
градській області такі були. А це шо не городить, то
це казали там, на Кіровоградщині, а тут такого не
казали. Там даже до Проводків не городили – од вес
весни до Проводів не городили. Як хто погодиться, то
мужики ідуть матюкаються, лаються. Було таке, шо
і розбирали забора. Один чоловік був у нас. Так аби
весна, то у нього тин упаде. А він тоді начинає і кілок
забив сьогодні, завтра. Він заб’є, а йому прийдуть по
повикидають. Дойде до Проводів, то він уже заб’є і ніх
ніхто нічого не вириває. До Благовіщення раніше було
не садили города, ждали пока Благовіщення буде.
А тепер садять. Раніше і на Вербну, казали, не садять,
бо піде все в вербу, а тепер садять.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на кутю гукають, на
Першу кутю. Батьки гукали, а діти слухали. Це за
столом гукали, але я забула як. Як вечеря, кладуть усі
ложки, усі миски ще є на столі для тих, хто умер, шоб
приходили і з нами їли. Треба, шоб 12 страв було.
Кутю варять із пшениці, заправляють оріхами з сахаром, маком. Кутя добріша із пшениці, чим із рису.
Тепер варять із рису. Варять кутю перед Рождєством
і на Голодну кутю перед Крещєнієм.

будуть приморозки. Як на Стрєтєніє півень води
нап’ється, то на Юру віл напасеться. Паша буде.

ІМ

Ф

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувать
лядувать ходили, і я ходила.
Підем
м куди і просимся: «Позвольте колядувать».
А вона каже: «Та нема шо давать». Бо й не було шо
давать. А другий раз і дадуть. Як пече там який хліб,
метерженик вишкребе з маганиці – корито те, та зрозроби який літак і дає тобі. А його й собаки не їли б.
Тепер ходять діти колядувать. Який раз і взрослі хоходять. А діти бігають із целофаними торбочками, собі
рають. Зараз дають люди харашо: і канфети дають,
і пряники, і мандарини, і апельсини, і яблучка, хто
шо має, і гроші дають.

МАЛАНКИ З Маланкою
аланкою ходили. І тей год, і цей год
ходили ще. І молоді, і старики ходять. Єсть такі, шо
інтєрєсуються. Вони кажуть: «Як даси, то спасібо,
а як не даси, то і так харашо». Вони і так залюбки
ходять і поспівають. До знакомих, до сусідів ходять,
а до таких не ходять, кого там не знають. Це є вони і
щедрують.
НОВИЙ РІК Як прийдуть
дуть посівать, то кажуть: «Сію,
сію, посіваю, з Новим годом поздравляю!». А ти їм
шось даєш. Дівчата тоже ходять посівать. Харашо як
хлопець прийде, а як дівчина, то не харашо. Тепер не
сіють кругом, а сиплють на кучку на столі, бо тепер
же кругом культура. Тепер же кругом застелено, усі у
хаті роззуваються.
ВОДОХРЕЩА Скільки живу, то на Крещеніє всігда мороз. Даже якшо усю зиму нема морозів, то на Крещеніє будуть морози. На Крещєніє на річці воду святили. Раньше ж річка замерзла, рубали ополонки та
брали воду. А тепер же походять або у церкві стоять.
Раньше із люду хреста робили, а тепер не роблять.
Хрещенські морози як пройдуть, то уже буде харашо.
СТРІТЕННЯ Стрєтєніє. Це стрічається зіма з літом.
Хто кого поборе: чи зіма, чи літо. Як зіма, то ще буде
холодно, а як літо, то вже буде тепло. Якшо капає
із криші, то буде скоро весна, якшо не капає, то ще

ВЕРБНА
В
ВЕРБ
ЕРБН
НА
А НЕДІЛЯ
НЕ
Н
ЕДІЛЯ
ДІЛЯ Дуже холодна. Це жидівські празниодки. На Вербну неділю святять вербу і б’ють одне од
ного
н
ого вербою. Кажуть: «Верба б’є, не я б’ю, недалечко
червоне яєчко». Як приходять з церкви, то лозинкою
корівку треба побить, поросят, і тею лозинкою треба
корову вигонить перший раз на пашу. Тоді відьми ніні
чого не можуть зробити коровам. Багато їх таких є,
шо роблять коровам усякі гадості. Як лозинкою цею
вигонить, то вона вроді не підступить. Там у сараї
гвоздики прибиті, і та лозинка там лежить. Вигнав
корову, приніс додому і назад положив. У хаті тоже
держать таку лозинку од всякої нечисті. Заходять у
хату люди із різними біополями. Її одламують і садять, то вона приймається.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Уже покупалися, уже все понаготовляли до празників, постірали і шоб до ранку уже не
висіло, бо вже празник. Уже і паски напечуть. Ідуть
з огнем додому і випалюють хрестики на дверях і в
сараї, і у погребі. На сволоці не випалювали, а тільки
на дверях. Такий обряд був.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску беруть святить усе: і соль,
і паски, і яйця, і колбасу, ножик хто бере, а хто не
бере. Посвятять, а хто там і роздасть. Додому йдуть
і розговляються. Найперше їдять священе, шо принесли: яєчко чи шось там таке з’їдять. Яїчка красили
соломинням із цибулі. Вони будуть не геть красні,
а жовто-красні. Христосаються од Паски до Вознєсєнія. Як стрінуться, то кажуть «Христос воскрес!»,
а той отвічає: «Воістину воскрес!». Як христосаються, то цілуються, більше із своїми цілуєшся, а з чужими, то просто христосаються. Як на Паску сонце
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сходить, то воно грає. Воно так прямо розсипається.
Але ракета так дрібно розсипається, а сонце, як радуга, так міняється. Я сама наблюдала. Мені сказали
старі люди. Я не знала, а тоді встала і побачила сама.
ЮРІЯ Колись, ще я була мала, то знаю, шо виїжджали
на Юра у поле, брали з собою снопик жита, кропили
водою поле, і піп виїжджав. Моя мама була ланковою, то там сходилися всі ланкові і розсипали зерно,
шоб на великий урожай. Не бачила, шоб качалися на
житі.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки, бо ще може буть холодно.
ТРІЙЦЯ Квітчали хату вербою, а тепер більше оріхом – він пахне. А на другий тиждень виносять, на
воду кидають, а як берега немає, то водою поллємо.
Косять траву, а більше васильки кидають – вони пахнуть. Тройцю як постелили, то не прибирають аж до
понеділка.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починаються після Петра,
у кінці липня. Спасу на бороду не лишають.

РІЗДВО
ІЗДВО
ІЗДВ
ОХ
ХРИСТОВЕ
ХРИС
РИСТОВЕ
ТОВЕ Ко
Колядувать
лядувать уже не ходять, бо нема
кому. Діти прошлий год не ходили. Дітвора бігає порюпід хатами, бо там то копійку дадуть, а як хто, то і рю
мочку наллє. Раньше ж і взрослі ходили. От прийшли
посівать, посіяли. Дала їм гостинці. Вони вийшли за
кардвір – передивляються: шоколадні конфетки у кар
ман, а ті повикидали, повикидали.

Е

ІЛЛІ Ілля уже у воду насцяв, уже купаться нельзя, а раніше не купалися. Вода цвіте, зелена робиться. Але
ще купаються. Раніше старі люди казали, і нам мама
казала, і бабушка казала, а ми всіравно купалися, то
робилися чиряки.

койна, заправляла узваром, мелять мак, розводять
сладкою водою і поливають. Після обіда уже діти начинають. Коли вечерять? То уже і починали вечерять.
Взросліші діти на вечір несуть вечерю. Хоч уже і у наших дітей діти є, але вони несуть вечерю нам. Такий
обичай, шо носять вечерю по хрещених батьках, по
родичах обносять, а тоді вже приходять до баби і діда.
Принесли вечерю і оставляють калач, а баба гостинці
дає. Ранше положать калач, пирогів наложуть, печення, у кого шо є – тоді у платочок зав’язали. Крьосний
любив випить, то йому бутилочку вина клали, то те
здобне забирають, а калача оставляють, і добавляють
свої гостинці. І так далі ідуть. Там мінять гостинці і
так само. А з тим калачом обходить кругом і до баби
приходить. У баби калач остається. Бабі-повитусі
тоже вечерять носять. На Святвечір готують дванадцять страв, але не пісні. Може десь і пісні, а ми робили як виходить. Холодець должен обізатєльно буть,
ковбаса запечена должна обізательно буть. Хто у Бога
вірує і у церкву ходить, то постів додержується. Піст
тоді, як нема шо їсти.

МАЛАНКИ
М
МА
АЛА
ЛАН
НКИ
КИ Раньше
Раньше Маланку справляли, а уже год нема.
Старі люди вимирають. Переодіваються: Маланкою –
хлопець, а Васильом – дівчина. Ті Маланку водять, а ті
збираютьщедрують. Шо їм наздають у торбу, то вони збирають
ся у якійсь хаті і празнують.

Ф

МАКОВІЯ На Тройцю
ройцю букети не святять у церкві, то
святять на Маковія.

ІМ

треСПАСА На Спас яблука і мед святять. У цей день треба найлуччі яблука їсти – у них більша енергетична
яблусила, найбільше вони лічебні. До Спаса ми їмо яблука, але після Спаса вони вкусніші. Балакають, що
до Спаса не можна яблук їсти, але кому, я не знаю.
поПрийшов Спас – готов рукавички про запас. Уже похолодання буде.

оли змії ховаються, звірі уже зазаВОЗДВИЖЕННЯ Це кколи
лазять у нори, листя собі складають і у сплячку пада
падають. На Воздвиження птички улітають. Сидю під ха
хатою, а ласточки посідають на проводах і цвірінчать.
Покурличуть так і відлітають уже.

ПОКРОВА Це начало зими. Якшо вітер з півночі, то
буде холодно, а з півдня, то буде тепло. Раньше таке
було, шо наймалися люди і робили до Покрови. А на
Покрову він уже розщитується, і усі їдуть додому.
Раньше сніга були, то на Покрову уже должен сніг
буть. Старіші люди дивилися на Покрову з якої сторони вітер, то я цього не знаю.

НОВОБУЗЬКИЙ РАЙОН
с. Улянівка
Записав О. Васянович 3 листопада 2008 р.
у с. Улянівка Новобузького р-ну Миколаївської обл.
від Луценко Лідії Михайлівни, 1925 р. н.,
Брюмкової Зої Іванівни, 1933 р. н. (переселенка з АРК),
Паніна Григорія Григоровича, 1937 р. н. ,
та Паніної Валентини Миколаївни, 1944 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять більшинство з
пшениці, але можуть і з рису варить. Баба моя, по-

НОВИЙ РІК Хлопці колядували, дівчата щедрували.
НОВИЙ
Хлопці оддєльно. Тоді стрілися і давай разом празновать. Раньше, то і взрослі ходили: ті туди, а ті туди,
а тоді зібралися у компанії і празнувати.
ВОДОХРЕЩА Раньше різдвяні і хрещенські морози
самі сильні. Але тепер уже клімат ізмінився. Наберіть
ви води до Крещенія або після Крещенія і наберіть ви
води на саме Крещеніє, то та вода буде стоять, шо із
Крещенія. У нас зараз воду святять коло клуба на полянкє. Приносять люди хто у відерці, хто у баночках,
хто у чому. А цей год ходили ми прямо на річку. Вирубали хрест. Батюшка правив, ходили набирали воду,
батюшка святив. Колись тоже вирубали хрест. Як принести водичку, то потрошку треба полить усюду: несе
курям – трошки улить, корові, по усьому хазяйстві,
шоб хорошо велося хазяйство. Як батюшка кончить
править на березі, то потім ходить по хатах, зайде у
хату покропить. Ми, наприклад, всігда просимо його.
Хіба ж це гріх?

СТРІТЕННЯ Стрєтєньє – стрічається зима з літом. Як
з стріхи вода буде капать і півень води нап’ється, то
буде тепло, весна буде тепла. Як була я малою, то мама
пекла бублики: понаварює їх, і пече. Вони такі добрі
були. Але на який празник, я не помню.
СОРОК СВЯТИХ Оце як Сорок святих, то треба посадить сорок кущів картоплі. А так сонечко блиснуло,
сніг зійшов і у поле. Раньше дужче додержувалися. Кажуть, що пока Бог землю не поблагословив, то нельзя
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у неї козиряться. Люди не додержуються до Благовіщення не робить.
БЛАГОВІЩЕННЯ Западенці кажуть, що до Благовіщення не можна городить, бо дощ не буде. А у нас такого
обичая не було. А у Западній як намітять, шо хтось
цим займеться – огорожу поставить – то і уб’ють.
Благовіщення такий же празник, як і Паска. Нічого не
можна робить. На Паску три дні не роблять. Я так і дотримуюсь. Хіба може десь на третій день шось поробить. Яка погода на Благовіщення, то така і на Паску,
і це більшинство правда.

СВЯТВЕЧІР Варили кутю, мати смикала за чуба дітей:
«Чубаточки, курчаточки, квок-квок!». До стелі підкидали кутю, хто піймає в ложку, той щасливий. Курям
давали куті, худобі.
РІЗДВО Ходять христують. Звізда була на пружинці,
що пригала вгору. Із звєздою ходили колідувати діти
малі співали «Рождєство твоє Хрістє, Спасє наш».
НОВИЙ РІК На Новий год ворожили: ставили мостік з
полін під ліжком, ключі, вінок під подушку клали –
що присниться. Чоботи через хату кидали. Ходили з
накозою (з колоди). За палку тримається хлопець, на
критий кожухом.
Дай хазяїн сала, щоб коза встала,
Я туди-сюди під хвіст терну,
А тобі сало верну.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Батюшка приїжджає до клуба паску святить. У нас є молітовний дом, але не православний.
Це євангелісти. Приїхали двоє дівчаток, організувалися, і ходили туди люди. Як має піти напиться, мущини
п’ють і курять, то так же і жінки. Батюшка сказав, що
запретить він не може, але щоб у откриту сказать, то
ні. Бог один: той Аллах каже, а той по-своєму, але подразумєває одного Бога. Там збираються такі, шо лінуються робить, бо там обід готовлять для усіх. У нас
Біблія є основной, а ікон ми не прізнайом. Когда уєхалі еті двє сестри, то дом отдалі Рає, а она єво запустіла.
Тєпєрь там навєлі порядок. Ми отмєчаєм усі празникі,
і Рождєство, только, шо нє крєстілися. Мнє даже по
рукам попало одін раз. […] Як ідуть на Паску у церкву, то беруть корзиночку. Туди кладуть пасочку, яїчки покрашені, ковбаску, кагор беру такий, шо церква
намальована на бутилкє. У мене таке положенєчко є.
Батюшка ходе і святить. Сіль беремо і водичку свясвятить. Ножа ми не брали ніколи. Яїчка красять разниразними красками – купляють у магазині, або цибулинням.
Як більше вкинуть цибулиння, то будуть красніші,
а менше кинеш, то будуть жовтіші. Ягоди бузини як
узять, то бордове буде. Буряк – красне буде.

АНДРІЯ На Андрія – питають ім’я. Питають у господарів: «Де ваші ключі?» – «У пшениці, щоб ви вийшли
всі у М’ясниці, у овсі, щоб ви покурвилися всі». Наймають хату, джок (музик). Дівчата з трьох криниць у
роті принесуть воду. На цій воді замісить балабушки,
щоб іх ухватила собака.

Ф

Циган був, Дід з Бабою – це самі мужчини. Дівчата
Циган
теж перебирались на Циганку, хлопця на МаланМалан
ку одінуть. На Новий рік дівчата з Меланкою,
хлопці – з козою. Діти засівали зерном на Новий рік.
Приказували:

ІМ

ТРІЙЦЯ Ми як малі
понаколюалі були, то травички разної понаколюпоють, понатрусюють – воно пахне, із клена гілочки понастромлюють, на портрети кругом понавішують. ЗаЗараз то люди сильно культурні поробилися – портретів
у хаті немає. Раньше васильки трусили: як ляжеш на
викивасильках, то так харашо. Як воно посохне, то вики
дають з хати.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива совпадали
овпадали з Петром. Як поспіє,
то убирали.
ПАЛИКОПА Бувв такий празник, але коли він не знаю.
ІЛЛІ Ужее нельзя купаться, бо Іллюшка уже насцяв у
воду. Але люди купаються.
СПАСА Спас – бери рукавички про запас. До Спаса не
можна яблук їсти, як нема.

ОЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН
c. Чорноморка
Записала Г. Бондаренко в 1994 р.
у с. Чорноморка Очаківського р-ну
Миколаївської обл.
від Тополенко Ксенії Григорівни, 1916 р. н.
КАТЕРИНИ На Катерини ходять під вікна, слухають, як
кажуть: «Іди, чого ти стоїш?» – Значить підеш заміж,
а як каже: «Сядь крячкою» – не вийдеш заміж.

А в полі,
полі, полі сам Господь,
Діва Марія ходе, Бога просе:
Роди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю.
Ходить Ілля на Василя,
Носить пугу житяную,
А другую пшеничную.
Де рукой махне – там жито росте.

СОРОК СВЯТИХ Сорок святих – чули, що печуть сорок
СОРОК
соро́к (як пташечки), ліпили так, як пташечку, з тіста,
пекли і їли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верба хльось – б’є до сльоз. Діти
бились.
ВЕЛИКДЕНЬ Все святили: масло, сало, яїчки, ніж, солі,
яйця і в скорлупі, і без. Скорлупу свячену – курочкам.
Корова заболіє – кусочок свяченого сала (особєнно,
як здутіє). Паску як печуть, зверху хрестик з тіста
кладуть. Була площа – на Паску на площі ставили
качелі, робили горку невеличку – з неї качали яйця.
Другі хитрують – варять яйце качине. На перший
день Паски – носять подарки всім, ходять на кладбище або оддають комусь на помин душі. Сонце грає на
Паску.
ЮРІЯ На поле не ходили. Корову виганяли в череду
першою вєткою верби, щоб вона першою погуляла.
ТРІЙЦЯ Прикрашали хату гілками вишні, горіху, чебчиком потрусили в хаті, травичкою, квітки повішали.
ІВАНА КУПАЛА Коло кірниці баба обливалась водою. Од відьми хлів маком обсипали. Були такі, що
одробляли.
ПЕТРА І ПАВЛА Петрові «на бороду» оставляли, сіно
косили – теж трошки оставляли Петрові «на бороду».

211

www.etnolog.org.ua

212

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ РАЙОН
c. Кумарі
Записала Л. Якиминська у червні 2009 р.
у с. Кумарі Первомайського р-ну Миколаївської обл.
від Зарицької (Маковей) Ази, 1931 р. н.,
Коваль Валентини Семенівни, 1932 р. н.,
та Буянської Наталі Олександрівни

[Коли ви колядували, вам шось давали?] А шо ж,
вгощали. Водкою вгощали. [З собою щось давали?]
Як хто. Хто давав, а хто й не давав. А дітям давали.
Канфети давали, гроші. [А можна не впустити колядника?] Як це? Я ж не буду стояти надворі. Прийшло
оно, стукає в вікно: «Можна колядувати?» – «Колядуй
вже!». Як вже всьо роздав, нема шо давати, то й мусиш
колядува
вже відказувати. І діти колядували, і внуки колядували, і сини колядували, як були малі. А тоді ж шо там
давали. А ше ж я колядувала, як була мала. А зразу
ж казали, шо дівчаткам нєльзя, тільки хлопчики шоб
си
ішли. Старі люди казали. Ну як же ж це ми будем сидіти вдома, підем колядувати тоже. Взяли нитку через
плечі. А тоді ж не було оцих бубликів. Це рідко хто
дасть такий біленький, а то в основном такі чорні, шо
не можна, і то раді такі були, шо Боже мой. А хлопчи
хлопчики як перестріли, забрали, та й всьо. І так прийшли,
плачучи, додому. Потом не ходили. [Як готували хату
до Різдва? Дідуха заносили?] В хаті прибрав та й усьо.
Нє, нема в нас цего. Це я бачила по тєлєвізору, шо ді
дідухи. Ну раньше ми ставили тоже на покутю і узвар,
і сіно, а дідух – це колоски. Дідух із хліба – це дідух.
А сіно, то ставили узвар на нього, і це стояв він дві
неділі. Кажуть, шо те сіно ставити під квочки, то чи
неділі.
нестися будуть харашо, чи яйця висидювати. Ну я
так не робила. Це треба як їсти чи не їсти, лишати на
ніч ложки, вилки, миски з варениками, чи шо там для
роду [померлих родичів]. Таке було.

Е

АНДРІЯ Ми так колись гадали. Та то ж не гадання, а
забавки. То чобіт кинеш, і з якої сторони собака почне гавкати, звідти чоловік буде, чи на балабушках.
Та то ж неправда. Воно не збуваєця. Це всьо шутки.
[…] Ставили стакан, в двінацить часов ночі йшли по
воду до криниці, набирали води і обручальне кольцо
кидали в стакан, ляли воду, накривали дзеркалом і
задумували, хто вийде тамечки. Ну я не помню зараз, чи виходив там хто, чи не виходив, але гадали.
Кидали сапоги. А потом ішли до кирниці в двінацить
часов ночі, набирали води в рот і місили балабушки.
Але ж як тоді сміх розбирав так, шо не донесеш. А ше
ж хлопці під боком. То це стільки тої води носиш, шо
вже не можеш. І то носим, носим. Зробили ми ті балабушки, поставили на скамейку, взяли собаку. Чию
раньте ухвате, та скоріще замуж вийде. То ж хтять же
(замуж), а як же.

жінка братова, в общем, оце вся родня, то нам двері
откривали, як ми ше тільки доходили. Нє, ми не передівалися ніяк, просто сильно любили, шо ми оце колядували. Ми одну колядку тіки співали:
Над вєртєпом звєзда ясна свєтла засіяла,
Перед тим дитятком пастушки з ягнятком,
На колєнья упавдают, Христа прославляют (2),
Ой царю ж мій, царю, ти нєбєсний дару,
Даруй віка щасливії цему господарю (2),
Цему господарю, та ще й господині,
Хай щасливо проживає у своїй хатині (2).

ІМ

Ф

МИКОЛА ЗИМОВИЙ Микола
ла і Зимовий, і Літній є. Як
коли, як хто має время (святкує). Я не знаю, чого їх
два зробили. Ну, Зімній уходить у празники, а Лєтній
я не знаю. Празнують його, тоже кажуть, шо він вевеликий. У церкві моляться, і свічки світять. Шось він
тоже великий. Зараз на Миколи Зимнього дятям під
подушку подарки ставлять. Я своїм дітям не ставила,
і мені ніхто не ставив. А внуки в мене правнукам уже
ставлять. А ми цего й не знали. В нас цего не було. Ми
оце тепер тіки й почули, шо миколайчик приніс там
під подушкою. Ставлять канфєти, таке. Яка мама хоче
виставитися, то й ставе. Як заслужила дитина.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
веВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ЧІР [Що готували
готували на Святий ве
чір?] Узвар, вареники, ну шо там ше. [Чули, шо треба
дванадцять страв готувати?] В мене не було такого.
Чула, шо двінацить страв готовлять. А я сама собі
кажу: ну де це його шо це взяти, шоб двінацить страв?
З чого ж це його готовити? В нас в селі, я думаю, два
дванадцять не робив ніхто. Ну, до девяти, може, і дохо
доходило. І холодець тамечки, і рибка, і катлєтки якісь. Це
вже ж розговляються. О, і кутя ше ж з пшениці. І го
горішки кидали, і ізюмчик, і мак – хто шо хоче. Колядували з церкви. При Союзі не було такого. Це тепер.
Відколи розрєшеніє, шо пішли церкви, коли молитися люди стали. А тоді нє, хто там співав коли. Коли
з церквів зробили хліви, гаражі, тоже в нашій церкві
було – підсівали просо. Ми з дідом, я йому підсівала
на решето, а дід підсівав. Оце церква була. [Коли вечерю до вас носять?] На Cвятий вечір. З калачами йдуть.
На калачах там пранічки, канфети, шо хоч кладуть.
І рушник кладуть. Кажуть: «Просили мама й тато на
вечерю, і ми вас просимо».
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Діти ходять колядують. Сьомого.
Як сонечко заходить уже, то начинають до двінациті, а
то і до ранку. Дітлахи особєнно. Ми як були молодші,
десять лєт назад, вже, мабуть, пятнацить. То ми старі ходили, оце вся родина: я, чоловік, брат чоловічий,

ВОДОХРЕЩА Дуже в нас в селі на Водохреща, як йдуть
святити воду, то прямо не то шо, вбиваються за тою
водою. Раніше в церкві була криниця така хароша, то
там в криниці прямо брали. А потім люди ж такі у нас,
не дуже, а ми колись і ложку кидали серебрянну, то
зараз батюшка в церкві. В нас молодий дуже батюшка,
людям це ж такий батюшка. А в нього лік дуже Господній. Він вигляде, як молодий Ісус. І як відкриваються врата, і він як молиться, а ше як покладе руки,
то це взагалі, сльози навертаються на очі. І родичі як
приїжджають, то кажуть, шо після церкви якось легко стає. Ну він не вміє гарно говорити, но він говоре
правильні слова, шо сама та вода нічого не значить.
Ти мусиш відстояти службу, ти мусиш прочитати молитву, свічку покласти, і за здоровя врагів в першу
чергу, саме перше, і за здоровя всіх рідних, і за село,
і за державу, і за правителя нашого. Ти мусиш прочитати собі в душі цю молитву, я раніше, мені шоб перехреститись, мені руку наче хто відтягував, а тапер я
собі спокійно на коліна стаю. Це як ломка отої гордині
якоїсь такої непонятної. І коли ти виходиш, і тобі попаде кусочок води отої, вона вже буде, того шо вона
свячена твоєю вірою.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕРГ Прибираються, шоб був блєск.
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СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ [Паски коли печете?] Коли випадає. Буває, і в середу. А вобше-то я чула по тєлєвізору,
шо в п’ятницю печуть, а я ж сама знаю, шо це нільзя, а в газеті писалося! І казала: а шо ж це таке, шоб в
п’ятницю і пекти паски? [У Страсну п’ятницю можна
шось робити?] Це дуже великий гріх.
ВЕЛИКДЕНЬ Такі, шо церковні празники, то це Пасха.
Її даже в колхозі празнують. Дома каждий собі, шо не
на роботі. Раньше ж то без виходних робити, ніякої
ні Пасхи, нічого. Я в церкву не йду, а дочка йде, бере
що треба посвятити в церкві, та й іде. Колись ішли
на всенощну, а тепер тіки аби посвятити. На Пасху
до мене приходять гості. Діти. [Ви до своїх батьків на
Пасху також ходили?] Да. Пару крашаночок, праників
брали. Це вже як вечерю несеш, то калачі, а на калачах там шо. З крашанками гралися. В перший день, то
один раз цокнулися, та й усьо. А на другий день, то на
обидва боки.

ІЛЛІ [Це правда, шо після Іллі не можна купатися?] Балачки. Як же не будуть купатися, як надворі сорок градусів жара? Кажуть, канєшно, шо Ілля всіявся в воду.
А ше на Трійцю не можна купатися, втопився хтось.
МАКОВІЯ Вже буде осінню, в августі. Сіли, поставили
сто грам, закуску, і празнуїм. [Маковейчики робили?]
Нє, таке в нас немає. В других селах є.
СПАСА Тоже
же святять яблука. [Кажуть, що до Спаса не
можна яблук їсти?] Кажуть. Та хто ж це видержить?
Перше яблуко вкусила Єва.
ИХАЙЛОВЕ ЧУДО
Ч
МИХАЙЛОВЕ
ні рубати, ні різати
ЧУД
УДО
О В цей день
д
нєльзя, бо може якесь таке чудо статися, нехороше
елева
чудо. Їхали там, з тої Кумари, хліб вивозили на елеватор. Їхали через путя, то поїзд збив машину, і людей
побив це на те Міхайлове Чудо. То так сильно люди
помнили, потому шо двох чи трьох насмерть убило.
А одна, моя родичка, то її складали по кусочках, то
вона вижила. На Міхайлаве Чудо вона їхала. Воно в
сєнтябрі.

Ф

Е

ВОЗНЕСІННЯ Вознєсєніє ше. Це сорок день послє Пасхи. Бог вознісся на нєбєса через сорок день. Так само,
як Пасху празнують: і крашанки роблять, і паску
печуть, і до церкви йдуть. [Як вітаються на Пасху?]
«Христос воскрес» – «Воїстіну воскрес», і оце так до
самого Вознєсєнія, сорок днів. Ну ніхто так теперечки
не каже, а раньше казали. [І дітей вчили?] Да, і діти
так казали. А як же. Внуки, це вже каждий по-свому.
А дітей вчили. […] Коло церкви стелили клейонки на
поземлю, клали хто шо приніс і обідали. От тіки не помню, шо то за празник. Мабуть, на Вознєсєніє.

й рвуть. [...] Ми раніше будяка прикрашали. Ми так
вирішили, шо це так, а цього року приїхали з Дома
культури і отмінили традицію. Сказали, що треба Марену. А ми так собі придумали, шо це будяк. Ну тоже,
навєрно, десь ми це вичитали. У нас у селі був такий
гарний розторопша, крислатий такий. Ми його спеціально охороняли, шоб був такий один. Ми палили
його.

ІМ

ТРІЙЦЯ Дерево
ево ломаємо, шо є зелене. Я не чіпляю, бо
вже не можу достати. А раньче ж і в стріхи чіпляли,
довгеньі трусили травичкою, а травичка була така довгенька і кругленька, робили кружечки: потрусила, а тоді
кружечки робили. Ой Боже, так красіво було! А тоді
ліг на ту травичку, така красота! А тепер би і ліг на ту
травичку, та хто мене підійме!

((ІВАНА
ІВ
ВА
НА
АК
КУПАЛА)
УПАЛА) Ко
Колись,
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
АН
лись,
закопуяк ми були дівчатами, будяка здоровенного закопукрували, вінки плели, чіпляли на ті будяки, співали кругом будяка. Хлопчики крали. Так треба. Як той казав,
раз украв, це вже нехороше. То ми дивилися, шоб не
розвкрав. Та й ці віночки ми зберігали, і ранесенько роз
кидали по городі, шоб в’язалися огірочки, кавунчики.
На воду не пускали. На воду так нас кидали. А тоді
хлопці ловили за ноги, за руки – і в річку. Шоб дощ пі
пішов, бо доща не було. [При Радянському Союзі свят
святкували Купала?] Да, ми празнували. Колись же будяки
були такі здоровенні, тепер оно, бачу, маленькі, а то
такі здоровенні, і до нього ж підступитись нєльзя, і
всьо одно, викопували, закопували! Вінки рвали, розкидали по городі, шоб зязалися огірки, кавуни. Чула,
шо десь пускали по воді, а в нас не пускали. В нас уже
річки немає. Річка була ше десь сорок сьомий год, а
тоді начало заростати, заростати, а тепер вже річечка лиш осталась. Вже позамулювало всьо кругом.
[…] Хто хоче сплести для свої дитини вінка, той плете. І дівчата для себе. І заміжні, тіки дітям плетуть. І
з безсмертника, і з домашніх цвітів плетуть. Його не
дуже і є. тепер нема вже, переводиця. Сьоме число, та

ПОКР
П
ОКРОВА
ОВА Празник
Празник обикновенний, домашній. При
ПОКРОВА
Прийшла Покрова, то дівчата вже, значить, покриваються
вінками. Це вроді ж іде діло до замужества.
М
ИХАЙЛА В н
МИХАЙЛА
нас на Міхайла празник, бо так церква
ввроді
роді связана з Міхайлом. [На Михайла сніг випадає?]
Було
Б
уло так. Оце ми тоже як у цю хату зайшли, то вже
празнували. То на Міхайла гості приїхали на білому
коні. Але таке було болото, шо морозу не було. Така
була ляпавиця, шо невилазно.
ДМИТРА Храмове свято по ту сторону річки (Врадіївський район).
УСІКНОВЕННЯ Усєкновєнія глави, Івана Предтечі. Різати ні кавуна, ні хліба – нічого різати нєльзя. Кругле
нєльзя різати в общем.

с. Лиса Гора
Записав О. Васянович 31 жовтня 2008 р.
у с. Лиса Гора Пермовайського р-ну Миколаївської обл.
від Паши Лідії Антонівни, 1927 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять на Різдво. Тепер
варять із рису, а раньше варили з пшениці. Буряк варили сахарний і цею юшкою заправляли, туди мак. Дідухів у нас не ставлять.
СТРІТЕННЯ Стрєтєніє. Стрічається зима з літом. Як холодно у цей день, то буде холодно літом, як тепло – то
буде тепло.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починають до Петра.
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БАЛТСЬКИЙ РАЙОН
с. Мошняги
Записала О. Яцун 26 липня 2008 р.
у с. Мошняги Балтського р-ну Одеської обл.
від Трясухи (Павлюк) Ганни Федорівни, 1925 р. н.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Рожество йшли в церкву люди,
колядували, ходили хлопці, дівки, гуртом ходили. Ще
я мала була. Тьотя Хівруня моя тоді дівкою була, тьотя Наталя, то я знаю, що до баби пішла, то я на печі
через комин дивилася. А їх повна хата прийшли. КоКолядують, вгощали хазяї, як мали чим, колачі колись
пекли на свята. І це, тичка, хлопці на тичку всиляли
ті колачі та й в церкву давали. Колядують під хатою.
А хазяїн їх послє запрошує в хату, вгощає. Дають пару
калачів, там, вгощають, випити дають. Колись мало
пили. Ходили вже і перед війною. Бач, запрещалозапрещалося колядувати дітям. Коли вже хто йде там, крадетькрадеться, та й долажували в школі. Вечерю носили діти до
хресних батьків на Святий вечір. Пече мама колачі,
конфети, пряники і приходять. То вони ідуть до тих
своїх хрещених батьків та й: «Просили татко й маммамка на вечерю, та й я Вас прошу». Ну, а хрещені батьки
старилися дати копійку якусь. Чи подарок якийсь. ТеТепер вже тоже дають. Дають і ходять. [Калачі які були?]
Замісили дрожжі. Це зараз хорошо – готові дрожжі
розвели, сироватку, жир, яїчки, замісили та й, дивись,
вже зійшла. А колись робили запарочку: муку запа
запарюють гарячою водою, піддають дрожжів, і воно собі
цілу ніч кисне, сходе, а рано розчиняють, туди теплу
воду і то всьо розчиняють, муку мішають, воно ночви
дерев’яні такі.

ВЕЛИКДЕНЬ На Паску діти христували колись: «Христос воскрес! Христос воскрес!». А ми кажем: «Воістину
воскрес!». Та й даєм крашанки. А послє запріщали дітям христувати. Ну, релігію запрещали. Церкву закрили, повалили, розвалили, а тепер хто його бачить. Що
робиться, яке время! Готове повалили. Качельня була.
В нас каруселі оті – «чортове колесо». Тоді дерев’яне
в нас було, ото коло магазина. Я помню в дєтстві в
трьох містах. Ще й руку вламала, чіплялась та й впала.
Вже не було колясок, лиш так, як діти, грались. То це
качельня. Дівки колись, Боже, чорні хустки тороками
позав’язують, спідниці широкі, хустинки, носовички
з китичками і зернят повно, сидят, хрупают так і кача
качаються. І от хлопець, парубок, хоче мене покликати на
ту качельню. Крашанки давали, писанки давали, тай
об’являють: «Фьодорова дівка, там, Анюта, просим на
качельню». Це як дівували ще, була дівчиною. До ві
війни це було. Далеко до війни. Та й вже йде, а ми такі
як є, стояли збоку, нас на докидку садовили катати. То
це хлопець з дівчиною сідає собі, там скільки оборотів
вони роблять, та й вже злазять, а колясок шість було.
Ц
Цее кличуть тоді дівок, це на Паску таке було развлєчє
развлєчєн
ніє.
іє. Хлопці наймали музику, танцювали всі.

МАЛАНКИ Це наа Маланки Козу водили, робили козу і
звонок такий. Ходили, давали гроші, колядували, це ж
їм і колачі давали. «Рождество Христово, ангел прилетел, и летел по небу, людям песню пел. Все люди ликуйте, в сей день торжествуйте...» – це така колядка. І ще
багацько колядок. [На Маланку у Вас який гурт ходив?]
Молодьож. І жонаті ходили з жінками, котрі молоді. Це
развлєчєніє таке було тоді, празники такі були.
Прилетіла ластівочка, сіла собі щебетати,
Пана господара викликати:
– Вийди, вийди, пане господару,
Подивися до свого товару.
Дві телички втелилося,
Два бичечки вродилося.
Тим то гарні, веселі і хароші,
Будеш мати за них гроші.
Добрий вечір вам!

c. Перейма
Записав О. Васянович 26 липня 2008 р.
у с. Перейма Балтського р-ну Одеської обл.
від Кондратюка Василя Федотовича, 1934 р. н.,
Кондратюк Олени Микитівни, 1938 р. н.,
Голембієвської Анастасії Андріївни, 1962 р. н.,
Буряк Галини Петрівни, 1964 р. н.,
Голуб Зинаїди Олександрівни, 1947 р. н.,
Тарасової Валентини Василівни, 1961 р. н.,
та Олинчук Марії Михайлівни, 1942 р. н.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не можна у землі
робить. Як Бог благословить, то тоді можна робить.
Зараз не дотримуються цеї традиції. Я, як бачу, шо на
тій вулиці уже посадили городи, то бігом біжу.
ГРОМОВІ ДНІ Громові свята: і Володимира, і Гаврила,
і Іллі. Після Іллі не можна купаться.

КОДИМСЬКИЙ РАЙОН
с. Баштан
́ ків
Записав О. Головко 1 жовтня 2016 р.
у с. Баштанків
Кодимського р-ну Одеської обл.
́
від Філіпової (Зондик) Галини Йосипівни, 1936 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Зараз двінаціть [страв] роблять молоді. А тоді двінаціть ни було з чого робити.
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[Які були страви?] Кутю, вареники. Якшо була якась
сушка, то якісь там кампот зварила. А даже було таке
времня, шо варили буряк на Святий вечер, а нє – мамалиґу, і всьо. […]. Збиралися дівчата, старі збиралися, ходили вечерами, а молодьож, діти, такі як я,
підлітки
– всі малі, ходили дньом: колядували, щен́
дрували, посівали. [Що давали господарі?] Хто шо
мав. Тоді такі були года, шо шо хто мав, тоді гроший не
давали, тоді діти гроший не знали, як типер всі гроші
знают. Тоді знали – горішки дали, яблучко дали, якесь
печення
дали таке, на якомусь мілясові печене, дажи
́
ни на сахарові, а нє – з буряка юшка. Зараз збирают на
церкву. О, та й як має, ни має, шо та пєнсія – мізерна…
[А батюшка у вас ходить, освячує хати?] Ну, ходить на
Ордань і всьо, а так – то нанімаєм, то тоже ходе.

с. Граб
́ ове

пом’ятаю! Збиралися такі ватаги, і до
МАЛАНКИ О, пом’ятаю!
каждої хати, сніг мокрий, завируха, а ми йдем, каля
калядуїм! Там запросили в хату, там випили... Та й так.
І Маланку водили, Козу вбирали: оберають дівчинку
та й почеплять їй роги, та й вже називаїця вона Коза,
та й вже водят ту Козу. [Кожуха одягали на неї?] Ну да,
кожух навивороть. [А Маланку робили тут?] Ну як,
калядували так само, на Різдво калядували, на Малан
Маланку калядували, маланкували вже. [А як маланкували?
Перебиралися у Маланку чи ні?] Не перебирались,
так. [Чи у вас, може, ляльку водили?] У нас ні ляльки
ни було, нічого, так ходили на Різдво лиш, калядували
різдвяні колядки, а на це – тако, щедрували:

Е

МАЛАНКИ В нас мама була боліла, ми з систрою жили,
довго самі були. Мама в нас боліла, ми нікуди вечерами ни ходили. «Маланків» ніяких ни встрічали,
ни робили. [Ну, в селі було таке? Бачили?] Були такі
компанії, шо збиралися десь, ну, тоді такого ни було,
як зараз. Тоді було проще – там походили звечера до
двінаціть, розійшлися, п’янок ни було. Десь там було,
канєшно, но ни так, як зараз.

страви після вечері залишали на столі?] Не забирали,
бо вмерші мали приходити та й їсти. Хай стоїт на вечерю на столі. А шо ж, воно скисне, як у хаті холодно́,
шо нема де нагрітися, бідні були. Та й шо ж воно, це
зараз попривикали в холодільнік бігом всьо таскати, а
тоді шо. [А худобі давали цієї свяченої їжі?] Да, колись
пичем хліб, хліб пичем. Самий перед колись же ж калачики такіго з хліба пекли, бублики, та й в пічі, та й
колядникам давали, бо ни було шо дати. Кромє того,
та й перший [калачик] як зробити, то це коровам плечене таке [печиво]. Та й це воно вже спиклося, перве
зробили, перве в піч поклали і витягнули з печі, і поклали на гвоздик, на сволок – це вже на Юра
́ корові
дати, на Юра. Та й ті калачики, шо ми вже поробили в
формах, там чи по чотири, чи по п’ять тих калачиків.
Такіго бублики (невеликі), качаїм-качаїм з тіста, та й
зліпила докупи це, таке як з хліба. Та й вже калядник
прийшов, та й як рідний приходе – то ми даєм їму пле
плечений калачик, а як чужий – то даємо такий [простий
бублик]. [Просто бублик?] Да, бублик той даєм.

Ф

Записав О. Головко 30 вересня 2016 р.
у с. Грабове
Кодимського р-ну Одеської обл.
́
від Ананійчук Катерини Яківни,
ківни, 1942 р. н.

ІМ

тий вечір як робили: рано
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Святий
встаєм, наваримо, напичем, спичем сперва калачі до
Святого вечора (калачі обикновенні такі, плечені,
плечені,
ве
ве́
ликі). Грубі калачі спичем, і вже кладем на стіл ті какалачі. Звичай нести вечерю [був]. А рано вже ми малі
та й хочем вже вечеру нести, бо ж дадут гостинця, а
мама свариця, шо ж нікуди не йдем, бо ше ж вареники
нанашки ни зварили: «Куди ж ви вже йдете?». А я з
братом бігом вже хочу нести вечеру, бо ж там копійку
яку дадут. [А нанашка давала похресникам гроші?] Да,
або на платтячко дасть, або хусточку якусь. Е, так тітішилися, шо страшно! Ну, вже зварила мама вареники,
вже поклала на стіл кутю, вареники: «Ну, вже збирай
збирайтись!». Ех, ми пульою зібралися і побігли! А тут вже й
до нас такі самі [похресники] приносят, бо ж тоже ж
хтят подарків. [То це брали калач, якісь гостинці на
вечерю?] Калач. І йшли та й казали: «Добрий вечір,
нанашко! Просила мама, тато і ми, шоб Ви прийняли
нашу вечеру». А нанашки якшо [приймають вечерю],
то берут та й калач міняют, уже калач той [принесений] берут собі, а свій кладут, кладут туди ше гостинці, куті свої́ кладут. А ми вже в другу хату, та й так...
Святкова їжа. [Чи готують у вас дванадцять страв?]
Крепко колись були бідні, та й ніяких дванаціть страв
ніхто не робив. А типер вже роблят, а колись не робили. [А які страви колись готували, ті, що Ви з дитинства страви пам’ятаєте?] Вареники з капустою, вареники з картошкою, вареники з сливками, вінігрєт вже
навчилися робити (тоді ни знали), ну, й ше шо там,
кутя (кутя – це основне), холодець з риби і сільодка.
Ну, колись цего не було, колись лиш кутя і вареники
були. А тепер вже двінаціть страв роблять. [Може,
якісь узвар робили чи сливки? Як у вас кажуть?] Роблять кампот, колись з сушені,́ а типер же закрутка, та
й пішли, банку відкрили, та й вже є. [На Святий вечір

Наша Маланка пасла баранка
ІІзз вечора аж до ранку.
Ой, пасючи, приспівувала.
А там Василько плужком оре.
Васильчику, ти чильчику,
Посію ж тибе в городчику,
Буду ж тибе каждий вечір проривати,
Каждий ранок поливати.
А потім будеш, Васильку, рвати
І до церкви відсилати.

Це така Маланка. [До хати запрошували колядників?
Пригощали їх?] Брали, хто захтів – заходив, хто ни
хтів – ни заходив. Були бідні, али вгощалися, і було
весело, а зараз хоть і багатіщі люди живут, али вже не
то, шо було колись. [То запрошували в хату, вина наливали?] А як же, вина, горівки! Горівка хлєбна, бурячанка була. Напивались, бо бували такі, шо ни п’ют, а
бували такі, шо п’ют. А потім вже в нас зробили церкву в селі, та й вже ходили церковні [гурти] калядувати,
уже давали гроші на церкву. [З дзвіночком ходили?]
Да, з дзвінком, з хрестом, із звіздою.
ВОДОХРЕЩА На Водохреща йдем до церкви. На Святий
вечір рідко коли йдем, а вже на Водохреща йдем. Тоді
ми не ходили, бо в нас церкви не було, у сусідському
селі церква така, гарна дуже. [Це у Шершенцях?]
Да,
́
там вона сохранилася, та церква. І ше де сохранилася – в Кодимі сохранилася, у Кодимі тоже така красіва
зара церква. А в нас тепер поробили, з бані поробили,
в Писарівці зробили з бані церкву і в нас, али ходят
люди, тако хто хоче. Батюшка такий хароший в нас...
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[То вони ту будівлю переробили на церкву?] Да, переробили допутя всьо, і поклали колокол́ зверхи, і цей, і
дзвони є, і всьо є, люди лиш ни хтят іти, не понімают
люди, шо таке треба йти до церкви, шо треба Богу помолитися за вмерших і за живих.
СТРІТЕННЯ Тоже воду святят, да, воду тоже святят на
Стрітє́ньє. Кажуть, що встрічаєця зима з весною.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Шось я ни помню, як Теплого
Олекси [святкували]. У мене дід родився на Теплого
Олекси, ми харашо імєніни справляїм, прийде осьдо
плімянніца, приходила. [Ну, може, пасічники бджоли
виносили на Теплого Олекси?] Навєрно, навєрно. То
я, в нас ніколи ни було бджолів, то я не знаю то. Таке,
є таке свято, шо виносят [вулики].
СОРОК СВЯТИХ Пиріжків нажаримо, пиріжків або вареників наваримо, шоб було сорок. Та й хтось прийшов – та й вгощаїмо, самі їмо. [То це і колись, і зараз
так?] Да, ну шо, Сорок святих – сорок пиріжків треба
спекти, сорок вареників. Та й прийшла компанія, та й
сіли, та вже пиріжків нема, зіли, та й всьо. Ну а шо ж,
зварили, шоб зісти...

РУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ
АЛЬН
АЛЬ
НИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕН
НЬ
Ь Русали справляют після Зелених свят через тиждень та й в понеділок. А ми як
справляїм? Це поначіплюют цего зілля на Зелені свясвя
трета, маю, цего горішиння,
горішиння,
то всьо, а в понеділок тре
́
ба бігом до схода сонця його в річку викинути. А хто
Ковспіває його? Я ніколи не викидаю, бо я ше сплю. Ко
лись, знаїш, як Русали справляли, та й вже йдут люди
в поле. І кожна бере півлітри, закуски харошої, і вже з
обіду роботи нема, вже вся бригада справляє Русали.
співаВже всьо село Русали справляє, та й як почнут співа
ти... Ну, вже до вечора п’ют, Русали справляют, п’яні!
[А чому свято так називається – Русали?] Ну, ми самі
ни знаїм, чого воно так, відколи це ми лиш знаїмо, шо
Рувоно було й було, й було, і було... І так наші батьки Ру
ссали
али [святкували], і ми Русали [святкуємо], і так воно
продолжаїця.
п
родолжаїця. Це чистили кирницю туто в нас. «Ну,
давайте будем на Русали чистити, та й трохи вип’їм
тут, коло кирниці». О, та вже пішли, тамо сіли на травичку. [То це більше жінки так святкували?] А чулувіки – шо? Вони ше й раді, шо жінки святкуют. Та й вони
ше ж раді, бо ж вип’ют, коли ж, бо ж не дают [жінки]
їм пити, лиш: «Куда напився?!», «Нашо вкрав водку?».

Ф

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не можна на землі
нічого робити. Раз, бо Бог благословляє землю вже,
та й тоді вже треба виходити та й садити. А на четчетвертого дікабра, нє-нє, ноябра, ноябра, це є таке свято
Матір Божої Казанської, шо вже всьо, должні вже й
навіть лопати поховати, після того не можна вже кокопати, нічого на городі не можна робити. Старайтеся
до того свята по городах це всьо робити, бо нізя вже.
[Бо тоді земля відпочиває?] Должна земля сидіти аж
до Благовіщення. [Це так кажуть?] Да.

суботу готуїмся, в суботу прибираїм у хаті, стелим
траву, майом цимгом убираїм, ше йдем у сад, приносимо з саду красівого листа того, того мая. Та й поубираїмо, в хаті [май] почепим, коло воріт, то встріху
там позапихаїм, де в кого можна достати (напрімєр,
хто там достане до тієї стріхи в мене). [А на кладовище йдуть, теж маюють там гробки?] А на кладбіще
вже йдем після Паски, та й прибираїм гроби, всьо
робим допутя: хто красит, у кого там пам’ятники чи
гробниці, та й поприбирали, шо там у кого таке, допустім, травою обкладжене. [А на Зелені свята ходите на цвинтар?] Ми на свої ни ходим, ми йдем у Писарівку, друге село, там Проводи. [То у них Проводи на
Зелені свята?] На Зелені свята у Писарівці, а в нас –
на другу неділю [після Великодня]. Та й ми вже, наші
родичі приходят до нас, а потом ми вже йдем до своїх
туди родичів. [То у вас на Зелені свята не ходять на
цвинтар?] Нє-нє. А хто хоче, то йде – на 9 мая йдут,
хто як хоче, так іде. [Але так масово немає?] Нє-нє,
масово немає, як на Проводи.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ Тоже,
же, була церква в Шершенцях, в нас тут
не було. Та вже печем, посправляїмся, паски попечем,
галунки́ покрасимо,́ а потом уже холодець зваримо,́
шоб вже приходили гості, та шоб вже було шо їсти.
А наніч вже йдем до церкви, несем ковбасу до церкви і
масло, і сир, і сало, і яйці. Та це вже посвятили, та й це
вже кричит або вона [племінниця] до мене, або ми до
неї, та й вже їмо рано. Колись же ш більше було людей,
хата в хату людей, це тепер нема людей. [А казали, що
не можна їсти, поки не посвятять паски?] Ну, та й ми
ночью йдем (бо далеко нам до церкви, до Шершенців).
І так і йшли, такечки і святили, і приходили додому
ше рано, та й посправлялися там, хто має поросята,
казачи корову здоїли, та й вже беремся за їжу. [Не каза
ли так, що ті, хто помирав на Великдень, одразу попадали в Рай?] Ну, казали, в нас тоже це казали, шо,
напрімєр, вже начинаєця Великдень, то хто вмре – то
вже ворота́ відкриті. Це в нас так само, як і в вас. [Теж
так кажуть?] Да, ворота́, каже, відкриті. Али каже Палазя, шо мама вмерла, а Палазя каже, маму ж її суботи ховали Провідної. А Сєнька питає (це приснилося
це Сєньці), каже: «Мамо, ну як там, шо там?». А вона
каже: «Я тут не бачила ніяких воріт». Це сон був, сон.
ЮРІЯ Бувала паша, шо й хуче виганяли, а то, в основном
на Юра. [А казали, що треба свяченою вербою виганяти?] Ну да. У нас сусідка як вигнала свяченою вербою,
та й до вечора вже й корови ни було! Наврочив хтось.
ТРІЙЦЯ Два дні святкуємо, бо на третій день вже кожне фатає сапу та йде прашува́ти, бо городи позаростали. [А святкуєте суботу і неділю Зелену?] Нє. Ми в

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Справляїм! У нас став прєдсідатєль новий сільсовєта, та й
Івайла Купайла [святкували]. Таке там коло ставка: лавочки позабивані, все накрите. То це гарно там почали
на Івайла Купайла робити всьо – концерт, музика там
була. А дощ як уперіщив – та й розігнав людей. [А раніше у вас теж Купала святкували?] Ну тако, ходили то
до річки, то до ставка, коло ізво́ра, коло остановки там
у центрі. [А «ізвор» – це що?] А вода там тиче, стікає,
де остановка. [«Ізвор» – це джерело?] Да-да, вода відкись відти з гори б’є. Та відти, звідки це вода б’є, то це
називаїця «ізвор».
ПЕТРА І ПАВЛА Ни робимо ми на Петра і на Павла.
У церкву ходят у цей день, на Петра, на Павла, да, в
церкву. Стараюця тако шось луччє приготувати їсти.
Али типер усі люди добре [живуть], хоть і бідні, али
всі ровно, лиш той ни має, хто лінуїця... [А не казали
так, що раніше після Петра жнива починалися?] Ну,
це понятно, колись це Петра було двінацятого числа,
а Прокі́пля – дваціть первого числа. То це вже копи
прокидалися, то це вже називаїця «Прокіпля».
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с. Шер
́ шенці
Записав О. Головко 29 вересня 2016 р.
у с. Шершенці Кодимського р-ну Одеської обл.
від Дем`янової Раїси Кузьмівни, 1935 р. н.

МАЛАНКИ Ой, в нас Маланку справляли туто, другі
жили люди тута, не було ше тої хати великою [вказує
на сусідський будинок], лиш одна хата, і в ній жили.
І ми рано встали, а Маланка на акації висить, хлопці
повісили, вкрали Маланку і повісили тамо на акації,
через дорогу на акації. Та й снімали, ходили, тато біг
і знімав. [То це костюм повішали Маланки?] Да, ну
куклу зроблену. [А, ляльку зробили?] Да, зроблена
Маланка, кукла зроблена, Маланка. І повісили її там
на акацію, хлопці вкрали і повішали. [А в Маланку
хлопець не перевдягався?] У нас робили, в основном,
Маланку– куклу велику. [То її хтось носив?] І носили
її. [Які були персонажі?] Хлопці одівалися Дідом, в
українську одежу, в ті штани червоні такі, широкі, а
Баба – вишиту сорочку обізатільно [вдягала].

Е

АНДРІЯ [Андрія Ви святкували?] Андрія, о, Андрія –
да. Всьо врємя на Андрія... [А Ви балабушки пекли?]
Пекли, кидали собакам. [Казали, чий пес першим візьме – та швидше заміж віддасться?] Да, чію скоріше
схватит собака... Це старша сестра, ми малі ще були,
це старша сестра, збиралися у неї подружки та робили це. А ми лиш дивилися, бачили. [А хлопці смішили
їх?] Да. Сміялися хлопці з них, дразнили. Я була, в нас
одна вчителька тут робила, я не помню, яке то село,
туто недалеко, та ми їхали на вісілля та бачили. У нас
такого не було, а в них на свадьбу сапоги зять кидав
через хату, перекидав, тьощині сапоги перекидав через хату. Інтєрєсно так було, бо у нас цього не було.
[На Андрія дівчата воду ротом носили?] Во-во-во. Та
й шо, ніхто не міг донести, смішили, та й виливали. Як
розмієшся – та як бризне ту воду. Це було, це старша
сестра, збиралися в неї подружки, вона була одно время ланковою у колгоспі, потом вона виїхала на заводи,
а до того робила, то до неї збиралися подружки, були в
неї багато. Була комсомольсько-молодьожноє звєно –
ланка, «комсомольсько-молодьожная» називалася, та
до неї приходили дівчата, відмічали це всьо, і Андрєя...
комсо[Але все одно, народні свята відмічали, хоч і комсомольцями були?] Да. А тут ніхто не запрєщав, ніхто,
потом уже, пізніще начали запріщати, а то – ніхто не
запріщав. Вона ни була комсомолка, так вот, приїхав
комсомольтут до нас якісь Діма та й організував це комсомоль
сько-молодьожне звіно, але пішли дівчата. Збиралися,
збиралися всьо время у старшої сестри. А в нас на АнАндрея, тут по сусідству був дядько Андрій, та й тато з
мамою йшли туди відмічати Андрія, на дєнь рождєнья
до нього. А в нас – молодьож, повно. [Хлопці хвіртки
знімали?] Да, да. Всьо время сюди приходили. [Дорогу
дротом чи шнурком перев’язували?] Приходили сюди
і тут празнували. Бо на Андрея ніколи тата і мами не
було, бо вони йшли сюди, до дядька Андрея на дєнь
рождєнья. А молодьож – у нас, і їхна молодьож, хлопці
і дівчата уже...

калачики на нитку?] На нитку, і тако через плечі, і так
ходили. [Хвалилися, хто скільки наколядував?] Хвалилися, шо багато... [А що колядникам давали? Може,
горіхи, яблука, щось таке?] Яблука, хто має канфєту,
хто пряніки пекли та давали. [Ну, грошей не давали?]
Грошей – нє, рідко хто давав, хіба шо нанашки,́ як
ми вже пішли до нанашки. Знаїте, хто така нанашка?
Крьосная. Та до нанашкі́в як ходили, то нанашки там
трошки, якісь копійки давали. А так – давали калачики, пряніки...

ІМ

Ф

ВОДОХРЕЩА
Водуу святили коло «Трьох христів», нази
назиВ
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Вод
недаваїця, на долині там у нас. Там всьо время, там неда
леко від церкви вони. [То це десь біля річки, вода там
у вас є?] Да, там річка, і там є криниця, називаїця ця
криниця «Три хрести». І там вона є така пристроїна, і
жозвідти вода тиче трубою, жолоба є, де стірают, два жо
лоба: в одній худоба пила, а в другій люди стірали. [То
купаютьу вас не купаються на Водохреща?] Нє, нє, не купають
ся. [Бо у вас тут маленька річка, нема де купатися?]
А іноді, там криничка є, там коло моста тожи, і там
бувало, шо [батюшка] хрестив.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Ну як, приходили калядува
калядувати, готовилися, кутю готовили, всьо, вареники, всьо.
І зараз так само роблять. [Дванадцять страв, казали,
треба?] Да, двінаціть страв готовили: кутя, вареники,
го́лубці, холодець з риби – це основні були [страви].
[Може, узвар був якийсь чи сливки, чи киселиця?]
Да, сливки сушені (у нас багато дуже сливок в селі).
Сливки сушені, яблуки там, вже всьо, та й варили. [А
кутю робили із рису чи з пшениці?] З пшениці, пшениці, ми з рису – нє. І зараз тоже, тоже я з пшениці, я
осьо робила кутю. [Похресники носили вечерю нанашкам?] Похресники самі носили вечерю. Калачик або
поманка, і там на ньої і канфєтка, і прянічок, і кутя,
шось таке клали на калач. А потом вона вже давала,
шось там нанашка. Їй даємо вечерю: «Прийміт, нанашка, вечерю!». А вона вже там кладе і віддає назад.
«Добрий вечір, нанашко! Прийміт вечерю!» – так казали ми. А вона каже, відповідає, бере вечерю і там
вже кладе свої гостинці. А потом калядували – нитку
сюди [через плече]. Калачики пекли люди. Пекли, давали калачики, а ми насовували сюди. [Нанизували ті

БЛАГОВІЩЕННЯ
В нас на Благовіщення не роблять
Б
БЛАГ
ЛАГ
ніхто нічого. А до Благовіщення роблят, садят до Благовіщення. Хоть і каже, шо ни можна до Благовіщення трогати, пока Бог ни благословив землю, али люди
садят, зараз садят. [Ну так, зараз змінився клімат, тепліше стало.] Тепліше стало – та шо чекати?! Благовіщення – це пізно, буває, шо в кінці марта, і в половині
марта садят.
ВЕЛИКДЕНЬ Йдут до церкви, святят паску, і зараз
ходят туди, святят паску. [На цілу ніч ідуть?] Да, на
цілу ніч. Я сама колись ходила на всюношну, коли в
школу ше ходила. Ми цілу ніч там бігали, знаїш, як
діти. Колись у нас, зара нє, а колись ми тако, осьо сидиш дивишся, а воно тако, як наступлєніє на село.
Звідце, туто «Кацапи» називаюця, це «Мала Слободка» називаїця, а Кацапи, бо там по-русскі говорять,
в Молдавії село, звідсе йдут, звідси з Аліксєївки, з
Загнітково [сусідні села], відти, так як наступлєніє
на село, з усіх сторін йшли. [Дуже багато людей до
церкви йшло?] Дуже багато, дуже людей йшло. А зараз шо, в основном машини. [А у них своїх церков не
було?] Не було в них. Зара не знаю, в Аліксєївці вроді
є, в Загнітково. А там ни знаю, чи є в Кацапах, чи є
там люди. [То це всі сходилися святити паски?] З усіх
сторін, з усіх сторін: звідси, з Грабова, звідси, з Кайтанівки, та й всі сюди. Як наступлєніє на село, тамо
з горбочка: з Аліксєївки спускаюця одне за други́м,
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ТРІЙЦЯ Вбирают хати, кладут зелень, колись стелили на землю траву, рвали та стелили на землю. Тепер
дорожки, а тоді ни було дорожок, тоді зимою сипали
солому, шоб ни було холодно в ноги ходити, і траву.
А на Зелені свята горіх в нас є, є ясен, ясени кладут і
горіх кладут, і ше шось, ше якесь дерево там. І стелили
на землі траву. [А у вас у суботу Зелену на кладовище
ідуть, там маюють могили?] У суботу – на кладбище,
да. [Могили прикрашають зеленню?] Це всі ці обичаї
є в нас. [Що потім треба робити з тією зеленню, яку
Ви клали в себе на ворота, за стріху?] А палити треба,
я читала, шо треба спалити, то тоді піде дощ. Якшо
довго не було доща – то спалити то через тиждень.
Я палила всьо. І піде дощ, кажут, як довго нема доща,
то піде дощ, як спалити його.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русали. Сідьмого іюня. Я Русали не бачила як гуляють, я знаю, шо є. Знаю, шо відмічають, а як воно відмічаїця – я толком ни знаю.
РІЗДВО ІОАННА
(ІВАНА КУПАЛА) Івана
О
П
ОА
АНН
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕ
Купала відмічають у нас і зараз. [І колись теж Івана
відКупала святкували?] Да, і колись Івана Купала від
мічали, і зараз коло річки тамо, там, коло моста. Там
всьо время Івана Купала відмічають. [То дівчата вінки
віна воду пускають?] Там річка і мост, і з моста вони ві
ночки кидают (мост такий, високий). І з моста вони
кидают віночки, і там криниця є одна і друга. [Молодь,
може, через вогонь перестрибує?] Да, костьор палят.
́
Я ходила, а типер уже я ни можу ходити, бо я ни ходю
ходинікуди. [А Купало роблять, якусь ляльку?] А там ходи
ли, робили Купала, роблять, і через костьор пригали.
Ми виходили, бо в мене там тітка жила, рядом живе
коло цього, та й возьмемо стільці, сядимо і дивимося,
як молодьож там вправляїця. Гарно! Прямо на дорозі
[багаття] розводили, там остановка колись автобусна
б
була,
ула, як автобус ходив.
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одне за другим йде. «О, дивіця, – каже, – з Аліксєївки іде, а там – з Загніткова». Так інтєрєсно, як малі
були. Як наступлєніє на село. [Люди там спілкувалися собі?] Да. І в церкву як зайдеш, та й шо: там хтось
спить, тримає [корзинку] в углу, там тримає в углу,
бо молодьож – то буде бігати, а старші, та й за цілу
ніч хоч трошки здрімне. [А що брали в кошик святити з собою?] О, всьо: сир, ну сирну паску, таку паску,
яйці крашені, крашанки, ну і там ковбаса, який кусочок, да, куті. [А у вас крашанки кажуть чи галунки?]
«Галунки»́ кажуть у нас. І кутю брали, всьо брали. І
ніж даже беруть цей, шо різати хліб, шоб свяче́ним
ножом. [Сіль, напевне, беруть із собою і воду?] Да,
хліб і всьо. Добрий кошик беруть. Бо я тоже ходила,
вже після батьків. [То колись раніше теж у таких плетених корзинках несли святити їжу?] Да, да. [І теж
накривали вишитим рушником?] Накривали рушником, ну, хто мав, то вишитим, накривали, хто мав.
[А для молоді, може, качелі робили на Паску?] А в
нас було там такоє «чортове калєсо» називаїця. Отамого, як до Грабова йти, там є такаго площадь над
річкою, і були це качєлі, воно крутилося. А там збиралися, як празніки: як Паска, як Первомая. Як всьо,
як ціго празніки, то там за гроші купували білєти і
крутилися. Воно кругле, «чортове калісо» воно називаїця. [Це за Вашої молодості так було?] Да. Я повню
добре, бо я й каталася. Накаталася. А то так, у людей
було, люди робили, хлопці де були, та й робили качєкачєлі, та й тоже брали копійки від нас, качали так. [Або
галунки, або копійки?] Да, або галунку віднесеш, або
там скільки копійок там маєш, а нє – галункою вони
брали.

ІМ

ЮРІЯ [Казали
худозали так, що на Юрія треба перший раз худобу виганяти?] Це знаю, я казала, шо це худобу раньше
вигонят. Я їм казала це, бо вони тутого, сюда йде чечереда, та й туто вони [господарі худоби] сидят і чекают
корів всі. Я казала, шо до Юра, на Юра пускают череду.
А вони раньши пускали. Пускают, як тепло, харашо,
та й раньши пускают.

ПОКРОВА В церкву ходят на Покрову, а от як там
П
воно – я не бачила. А в церкву ходят, церква работаєт
на Покрову в нас.
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ГАДЯЦЬКИЙ РАЙОН
с. Веприк
Записала С. Щербань 20–31 серпня 1989 р.
у с. Веприк Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Бердаковської Марини Стефанівни, 1905 р. н.,
Горового Михайла Порфировича,
Хлібко Варвари Юхімівни, 1911 р. н. ,
та Гордієнко Ганни Павлівни, 1920 р. н.

спів (після кожного рядка):
Приспів
Славен, ясен молодий Іванко між панами.
овідають: «Спасибі». Дають паляницю, ковбасу,
Відповідають:
сала, гроші. Дівчині дівчата співають:

Е

КАТЕРИНИ Ламають з вишні гілочки (скільки душ у
сім’ї, стільки й дубчиків) і ставили у кушин з водою,
до схід сонця наливали воду і щодня переміняли, як
зацвіте, то людина житиме.

Янгол улетів, на престолі сів.
Книгу ростворив, слізоньку пустив,
А з тії сльози потекли річки.
А з тих річок став тихий Дунай,
Вечір добрий, дайте дохід добрий.

ІМ
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АНДРІЯ На Андрія ворожили: наливали у миску воду,
робили з воску човники два і дві свічечки, і дивились,
чи зійдуться човники – то [дівчина і хлопець] зійдутьзійдуться. […] Проти Андрія, на стіл поставляти пляшку з
водою, хлібину і очіпок,
к, а тоді зав’язують очі платоплаточком й йдеш, що візьмеш на столі: очіпок – заміж підеш у м’ясниці, хлібину – за хлібороба підеш, пляшку –
за п’яницю. Вносимо дривітню і сімня сіємо, скидаємо
запаски і волочимо запасками: «Сію, сію, посіваю,
посіваю, зазапаскою волочу, я вже заміж хочу».

Дівка Настечка по вгороду ходила,
Рожа моя вся червоная, боровая.
Рожу садила, Бога просила,
Рожа ж моя вся червоная, боровая.
Дай, Боже, лице, як рожа оце,
Рожа ж моя вся червоная, боровая.
Вечір добрий, дайте дохід добрий,
Та не ламайте, та по цілому давайте.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Варвари,
Варвари, Савки, гуляли, на
Миколая начинають колядки. Досвітки перериваютьперериваються. Поколядують, хто гроші дасть, хто паляницю, па
паляниці продавали, більше мати досвітчана купує, і за
ті гроші купували все на складку та гуляли. Варили
тут, де були досвітки. Капусту, картоплю, пироги з
квасолею, з капустою. Стіл стояв на святках, заносили
в хату. На ніч ідуть додому.
МАЛАНКИ Перед
ед Новим роком [дівчата] чоботи кики
дали через ворота, туди куди передком упаде чобіт,
туди і заміж піде. Тоді дивляться і кричать; оце ти на
Книшівку, а ти на Вельбівку, а ти на Горбанівку підеш. На Андрія веселились, саме співали і танцювали.
На Щедрика ідуть щедрувати. Більше дівчата, а то й
хлопці. Раніше окремо ходили хлопці із звіздою на колядування. Були і міхоноші. […] На святках складки
складають. Співали разом і окремо – дівчата і хлопці.
Колядки. Дівчата хлопцям, у кого хлопець у хаті:
Що в бору, бору волохи поють,
Волохи поють церкви будують.
Церкви збудують з трьома вікнами,
З трьома дверима.
У перве віконце вскочило сонце,
В друге віконце місяць присвітив.
Я в третє віконце ангол улетів,

Хлопці співають:
Хлопці
Чи дома, дома пан господар.
А я знаю, що він дома,
Сидить же він в кінці стола
А на йому шуба – люба,
А на шубі поясочок,
А на поясочку калиточок,
А з калиточку сім шеляжечків.
Сьому-тому по шеляжечку,
А нам дайте по періжочку
Вечір добрий!

А дівчата ще кажуть: «Давайте дохід довгий, з руками,
з ногами, щоб бігав за нами».
ВОДОХРЕЩА На святках збирались тричі. А виряджали святки на другий день після Хрещення. Вечеряли,
танцювали, співали, гарно вбирались. На Хрещення
зав’зуються ріжками, намисто, білий кожух, чоботи
червоні. Вмивались коло річки.
МАСЛЯНА М’ясниці. Співали: «Масниця, Масниця, яка
ти масна, аби тебе сім неділь, а тебе одна». Тиждень
масляною не пряли, а шили. Піст не ходять на досвітки, вдома допрядають і тчуть.
ПЕРША ПРЕЧИСТА Досвітки починались після Першої
Пречистої. Ішли на досвітки з прядками і з шиттям,
проти п’ятниці. У п’ятницю шили сорочки, рушники,
сорочки вирізуванням, гладдю. Лампу вішали і кругом лампи на долівці в кружок сідали. Лампа за ключку причеплена до сволока. Сиділи на своїх юпках, а як
пряли, по лавках сиділи. Проситься приходили на
досвітки. Примазують хату, прибирають, замітають.
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Несли дівчата перший день на досвітки куль житньої
соломи, прядку, гребінь, днище. По черзі носили солому – два принесе, днів три стелять одну солому. Товаришки одним укриваються, а одне стелять. Хлопець
лягає між дівчатами, коло своєї дівчини. Хлопці і кожухами ще вкриваютося. Шептались, балакали, сміялись. Спать пора, а вони не вгамуються, то і ремішка було давали. На вечерю беруть дівчата хліб, сало.
Покладуть надворі, а хлопці покрадуть, тоді сам хліб
їдять. Одна брала гусяче сало і все хвалилась, що не
найдуть, а вони ж найшли. Босі сидять, а чоботи під
лавкою. Співають, а коли і ні. Хлопці приходять, стукають у вікно, поспівають, пожартують і йдуть на другі досвітки. А були такі, що оставались коло своєї дівки. Сідав коло неї і дивиться, як вона пряде, заважає
трохи, а як шиють, то хлопець лягає вкруг і лежить.
ВЕЛИКДЕНЬ Перед Великоднем – колиски. Ходять хлопці: «Давайте, дівчата, конопель на вервечки». Бувало
мати не дають, а я плачу, бо хлопці до колиски не допустять. Колишаться на вигонах, там співали, танцювали.

ВОДОХРЕЩА Йшли на Ордань, хрести з льоду повирізують, стріляють, голуби на річці пускають. Ідуть
умиваться на Крищення, натреш щоки – червоні як
калина. Після Хрещення ще ходили гуляти, а після
Івана – знову досвітки, і знову пряли.
МАСЛЯНА М’ясниці. Заручені вже були. Вишивали. Засватана дівчина вишивала свекрусі, свекрові, молодошиму сорочки, вишивала й рушники. На Масницю – ши
ють. Піст – дівчата прядуть, а матері тчуть.
ВЕРБНА Н
НЕДІЛЯ
ЕДІЛЯ Пер
ед Вербною неділею кінчаються додо
Перед
світки, все затихає, готуються
готуються ддо колисок (вихалки).
ЕРША П
РЕ
ПЕРША
ПРЕЧИСТА
РЕЧИСТА
ЧИСТА Від Першої Пречистої досвітки наймаємо. Бувало помагали вимазати хату. Начинаємо
йти перший день на досвітки, несемо хлібину у хус
хусточці полотняній під рукою. Перший день – прядку,
гребінь, днище. Мички попряде, а тоді з клоччя вал
пряде на веретено (на мішки, на рядна). Спали на мат
матках з соломи і з рогозу, самі на досвітках в’язали. Із
«старою» (подругою) лягали, одне рядно застеляли,
покута другим вкривались («старують»). Лягали від покут
тя до порога, головами під лави. Місцями мінялись.
Спали і з парубками, кожен парубок зі своєю дівкою.
Як поночіє і ідуть на досвітки, вбирались чисто (босі
ходили, як було тепло). Хто в самій сорочці пряде, і в
ходили,
спідниці, більше без керсеток. І на вулицю літом босі
спід
бігали. В хаті прядуть босі, а взуття коло себе. Поприходили і по порядку сідають, є чергова, яка відкривала
хлопцям, чи в хату, чи з хати, вона ходе засуває двері. Співають дівчата, надходять хлопці. Побули тут і
пішли на другі досвітки роздивлятися дівчат. Хлопці також співають, танцюють – «Гопак», «Польку»,
«Краков’як». Вдосвіта встають прясти. За раз шпульку
напряде. Хто як пряде – тонше, товще.

Ф

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Вулиця. На вулицю ходили, на колодки. Колодки лежали коло двору, приходять хлопці
співають, танцюють. Як не наморишся, а на вулицю
хочеться!
Мала нічка Петрівочка,
Не виспалась молода дівочка.
До череди гнала спотикнулась і упала,
Ой, Петре, Петре, Іване,
Вже твоя Петрівка минає.
Половина літечка немає,
Ячмінь колос викидає,
Соловейко голос покидає: гу-гу-гу...

тридцять, тоді регочуть. Чоботи кидали, з правої ноги
стягували хлопці і кидали через хату, а як за верх зачепиться, то дівка заміж не піде, а як у вері впаде, то
вмре, на яку сторону упаде халявою на ту сторону заміж піде. Перед Новим роком щедрують:
Щедрівочка щедрувала
До віконця припадала
Чи вже, тітко, напекла,
То винесіть до вікна

ІМ

ПОКРОВА Після Покрови
окрови роботу управляють, а увечеувечері – на досвітки. Вечоріє, і дівчата біжать на досвітки.
бінку,, веретено, днище і
Несуть прядку, гребінь, гребінку
гребінку
несуть по черзі куль соломи. Кулі часто крали.
крали. Рядно
Рядно
несе з собою. Біля кожної хлопець лягає. Як любиться
з хлопцем, мало напряде: «А, мамо, дрімалося». Було
дівка спить на печі, а хлопці вберуть прядку в клоччя,
поріжуть шнури, а вона спить. Хлопці ідуть на другі
досвітки, а до нас другі приходять. Бувало і наб’ють,
витягнуть чужого з хати і виженуть.

с. Сватки
ватки

Записала С. Щербань 20–31 серпня 1989 р.
у с. Сватки Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Грицан Кулини Федорівни, 1910 р. н. ,
та Ланди Одарки Прокопівни, 1912 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ У Пилипівку ходять на досвітки,
вчимось колядувать. На Святвечір несуть вечерю,
а на Різдво колядують. В обід начинають дівчата більше. Після колядок грища, музику хлопці наймають.
Стіл стоїть, а бува і немає. На грищі зносили сметану,
холодець, озвар, пироги з капустою, з крутками гречаними, з вишкварками. Хлопці тільки свої сідали за
стіл, музикантів годували. Лавки кругом. Хто танцює,
скине з себе кожух, юпку. Скрипка, дві скрипки і бубна з цокоталами.
МАЛАНКИ Ворожили на щедрики, перед Новим роком.
Ходимо і по лісі считаємо кільки: чи вдівець, чи молодець, доходимо до краю і що вийде. Ходять дівчат

с. Римарівка
Записала С. Щербань 20–31 серпня 1989 р.
у с. Римарівка Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Яцун Марії Олексіївни, 1928 р. н.,
Ковтун Марії Григорівни, 1904 р. н.,
та Перерви Олександри Яківни, 1913 р. н.
КАТЕРИНИ На Катерини ставили у водичку, вишеньки,
як розцвіте на Різдво, підеш заміж за того, хто «наразиться». На грищах музика грає і танці: «Полька»,
«Гопак», «Краков’як», «Коробочка».
МАЛАНКИ Щедрують перед Новим роком дівчата самі
собі, а хлопці самі собі, вмісті не ходили, і на колядки
також окремо ходили. У мішки все збирали і несли свої
дівчата і хлопці міхоноші (хто не дуже гарно співав).
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий рік дітки посівають
рано, увечері – грища. З «Новим роком» поздоровляємо, – а відповідали: «Спасибі, також і Вас». Несли ко-
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жен по паляниці і на Різдво, і на Новий рік, і на Хрещення. Щедрівки:
Сивая зозуленька
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоровля
Усі сади вона облітала
Щедрий вечір, добрий вечір...
А в одному тільки не бувала…

Записала С. Щербань 20-31 серпня 1989 р.
у с. Розбишівка
а Гадяцького р-ну Полтавської обл.
від Полтави Пилипа Федосійовича, 1909 р. н.,
Лиходід Федори Павлівни, 1915 р. н.,
та Пустогора Сергія Филимоновича, 1896 р. н.
РІЗДВО Х
ХРИСТОВЕ
РИС
РИСТОВЕ
ТОВЕ Пер
Перший
ший день Різдва – колядують.
Ходять від хати до хати, і в хату, бува, заходять. Хазяїн
кличе в хату. Здано колядують, як з церкви приходять.
Дають колядникам хліб, сало, гроші. По своєму кутку
колядують і віддають все досвітчаній матері, а хліб –
продають поповим коням. Колядують один день,
а на досвітках (на грищі) гуляють аж до Нового року.
Бідній людині на Різдво тайну приносили. Відкривав
двері, а там мішок муки стоїть. Всі гарно вбрані на
Різдв’яні святки.

Ф

Ой дай, Боже, вечір добрий
Вам добрії люди (2).
Щось ми скажем,
Вам роскажем
Веселе почути,
Що в городі Віфлеємі
Христос народився,
Вся ангели й архангели (2)
Христа прославляють
І ми з вами прославляєм,
З празником поздоровляєм.

с. Розбишівка

Е

Колядувать ішли, як з церкви приходять. Колядки:
«Нова радість стала, яка не бувала...», «Добрий вечір
тобі, пане господарю». Наколядують і ввечері зносять
до хати. Готовлять капусту (капусняк), пироги пекли,
картоплю тушену, кисіль, горілку хлопці приносили.
Як поколядують, назбираємо паляниць, гроші, ковбаси – це досвітчаним батькам, та тоді наймають хлопці
музику, і на другий, і на третій день. Дві неділі Різдва
гуляють.

щі, лампа була висяча, і прядуть. Заводять пісню, босі
сиділи, а чоботи – під лавою, з закоченими халявами,
з підклейками. Пізніше йшли хлопці, гомонять, заглядають у вікно, заходять у хату: «Добрий вечір, добрі
очі, що втрапили», – відказують. Сідав коло дівки за
гребенем, назад потягне мичку або шнур скине, тоді
вже напряде, а треба було напрясти повну шпульку.
Котрим далеко йти бере запасну шульку і залишаються і на другий день (ті, шо жили на хуторах). Хлопці
йдуть додому, а хто оставався ночувати з дівчатами,
ті ночували, що вже мали побратися. Цілу ніч регочуться, встають у третій годині і до роботи, а хлопці –
скоріш додому.

ВОДОХРЕЩА Вирубують
ують Ордань, поставлять царські
врата, обливають
стоють квасом і престол зроблять. Хор сто
яв співав. Дівчата, хлопці умивались біля річки.

ІМ

МАСЛЯНА М’ясниці. Пряли, засватана шила і їх дружка
шила – рушники, молодому сорочку, свекрусі, свекросвекрові. Дівчата співали весільних, підготовлялись до весілвесілля. Засватана дівка сиділа у віночку у лентах – червоні,
розові з квіточками – «стрічки» називались. У піст маматері тчуть, а дівчата прядуть день і ніч. У піст верстат
вносять в хату – цілий піст верстат в хаті. Готову пряпряжу носять дочки матерям.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Перед
заед Вербною неділею досвітки за
тихали.
ВЕЛИКДЕНЬ Тоді
великодді на Паску – вихалку. У суботу великод
ну хлопці
опці просили у дівчат по жмені конопель, сукали
мотузки для вервечок для колисок. На кожному кутку
вихалка. Зразу після Паски розбирали.
ПЕРША ПРЕЧИСТА Після Першої Пречистої починали
мняти коноплі дівчатка з десяти років, а вечером мнемо і до місяця приглядаємось. До одного двору збирались, повісмо прядива треба було зімняти в ногах, тоді
витіпаєш до місяця, щоб не куріло.
ПОКРОВИ Після Покрови мнуть коноплі, мички микають, прядуть десять-дванадцять дівчат. Батько
вносив кулів два-три соломи. Рядна приносили, так
було під тим рядном, як під ятериною, несли прядку,
днище, гребінь, мички. Прядку принесуть у понеділок і мички несуть, і хлібину у шіаточку, залишають
у хаті досвідчалій. Приносили їжу – сало, хліб, пироги
з квасольою, з капустою. Приходять вечером вбрані,
платочки чисті, в чистих сорочках. Стіл посеред хати
відтягують, а сідають на лавках, кожна на свому дни-

МАЛАНКИ
Маланку щедрують дівчата самі. На
М
А ЛА
ЛАН
НКИ На М
Новий рік чоботи перекидають через хату дівчата,
а хлопці стараються прислідити і вкрасти чобіт, а тоді
погороджевикуп – поцілунок, наприклад. Тини були погородже
викуп
ні і дівчата считали кілочки: вдівець, молодець. Як дівку не пускають на гуляння чи на досвітки, то хлопці
«басують» – ворота знімають і ставлять вгору або на
хату закинуть, і таке буває, щоб пустили дівку на вулицю. Грища аж до Хрещення. […] Щедрували дівчата
увечері, а хлопці за дівчатами йдуть і помагали нести –
хто дасть хлібець, хто сало, хто яєць. На Новий рік з
дванадцятої вечеряють – готовлять дівчата: борщ,
вареники, капусту, узвар, кисіло, пироги з капустою,
з буряком, бузиною або калини намішують. Запіканка
з бузини. Лили квас, самі робили, і горілку купували.
[…] Дівчата колядують, щедрують, а хлопці ходять їм
пособлять. «Просимо, люди дорогі, колядуйте», – кажуть хазяї. Варили на грищах і зносили холодці, м’ясо.
Грає дві скрипки, бубон – платять хлопці музикантам,
до ранку гуляють, на грищах не ночують. У М’ясниці
ходять на досвітки прядуть, у п’ятницю – шиють.
ВОДОХРЕЩА Всі на Хрещення у святковому вбранні. Наймали хлопці музику на грища. На Хрещення
умивають хлопці дівчат на Ордані. Рубають хрести,
на річці, ставлять алтар з льоду, обливають квасом.
Умиваються посвяченою водою. Гуляння тут. Музики
тут немає, а всі ходять гарно вбрані, пісень співають
всяких.
МАСЛЯНА Після Івана, М’ясниці, знову досвітки – прядуть, а у п’ятницю, в середу – вишивають. Пісні дні.
На пшеницю ходять далі на досвітки, в’яжуть колодки
дівчата хлопцям, який подобався – кісник, лєнту чер-
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вону до петлиці хлопцеві. На М’ясницю дівка хреститься перед образами, каже: «Господи, пошли мені
красивого, робочого, багатого», та після М’ясниць:
«Сякий-такий, аби був, аби кусок хліба роздобув».
У М’ясниці період весіль. […] Масниця – тиждень
шиють рушики, сорочки. Дівка засватана шиє батькові і матері сорочки, а дівчата учаться співати весільних, а дівка плаче. «До Митра і дівка хитра, а після, хоч
за пенька, як нема синка». Піст – допрядають, а тоді
тчуть полотна, не співають: «У пятницю проснідала,
у Великий піст протанцювала свою доленьку прогайнувала». Колиски на Великдень і тиждень колишуться, танцюють, співають.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво увечорі вечерю носли –
пирожки. Це пирожки пекли на Різдво. А на утро
хлопці рожествували: «Рожество твоє Христе, Боже
наш...». Приходять утром рано і оце рожествують.
Заходять, здоровкаються, кажуть: «З Різдвом, будьте
здорові...». І начинають рожествувать. [Лише хлопці
ходили?] Хлопці. Канхфети давали. У кого гроші були,
то давали і копійки. Зірку у нас не робили. Це воно
більше там у Западній, а у нас ні. Раніше дітей дуже
багато ходило. У нас тут інтернат був, і дітей погано
кормили, так їх багато бігало. А зараз тепер уже ні. Це
зараз може хтось по сусідству.
МАЛАНКИ, ВАСИЛЯ (НОВИЙ РІК) Ходили щедрували
попід вікнами. На Меланки. На Різдво – це ж періжки
пекти. А на Новий год щедруєм, посипаєм. Ходили ми.
Оце ж ідем зі школи, у вікно стукаєм: «Бабушка, пусти
щедрувать...». А бабушка каже: «Нема чого давать...»
А може і пустить. Ми заходим і щедруємо:
Ой підійду я та й під світлоньку,
Щедрий вечір, добрий вечір,
А світлонька та й не метеная,
А дівка Катя та й не чешаная,
Як до церкви йшла, як та зіронька зійшла.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Перед Паскою говіють. На Паску молодь
на кожній вулиці колиски роблять з дерева. Співають,
музика грає, крашанками обмінюються на Паску, обливають водою рано-вранці. А на Вербну неділю б’ють
вербою і кажуть: «Не я б’ю, верба б’є, стій, не вмирай,
через тиждень Великдень, паски дожидай». Збираються весною на вулицю – на колодки – співають, а хлопці ходять табунами, йдуть на другі вулиці. А у жнива
менше гуляють. Ще коли на досвітках дівчата пряли,
то хлопці мотали на мотовило шпульки, хлопці мички
палили, було й таке.

Ми ж били яїчка. Такі раді були: хто кого поб’є. Шо я
тебе побила. В мене дебеле яїчко, а в тебе ні.

На другий день Маланок приходил посипали. Це вже
Нохлопці ходили посипали: «Сєю, вєю, посипаю, з Но
бавим годом вас поздравляю, шастя й здоров’я вам ба
варежаю...». На другий день заходили поздравляли, варе
ники варили.

ІМ

Ф

ПОКРОВА Восени,
ени, після Покрови, після закінчення
польових робіт починались досвітки. Ідуть дівчадівчата, несуть конопель десять жмень і мнуть у хаті долі
або на дошці. Босими ногами, щоб аж костриця вивисихала (коноплі поливали водою), а пізніше прядуть,
також на досвітках. У п’ятницю вишивають, а в такі
дні прядуть, а в суботу і в неділю гуляють. ПотемніПотемніло, біжать на досвітки, або з прядками, або хоч з шитшитвали
ли лави,
тям. Дівчата хату прибирали – білили, вимива
вимива
столи, піч підбілювали. Хозяйка вішала празничні
рушники, образи
ази убірали безсмертниками, бабиним
літом, чорнобривцями, гвоздиками.
гвоздиками. Крадькома йшли
дівчата на досвітки, щоб мало хто бачив. Душ десятьгурп’ятнадцять дівчат. Хлопці приходять пізніше гур
том і співають, а виводчика, навіть несуть на руках.
Музика йшла: скрипка, бубон, гармошка появилась
пізніше. Прийшли до хати і кажуть: «Добрий вечір,
дівчата!». Сідають на лавці і дивляться, розмовляють
з дівчатами, а то гребінь зніме, сідає на днище, і так
забавляються.

ГЛОБИНСЬКИЙ
СЬКИЙ РАЙОН
с. Градизьк

Записала М. Курінна 18 травня 2012 р.
у с. Градизьк Глобинського р-ну Полтавської обл.
від Безверхої Зінаїди Єрмолаївни, 1940 р. н.
ВЕЛИКДЕНЬ [Для паски] муку беруть, дрожжі, молочко, щоб кипячоне було, масличко, яїчка. Цукор, ізюм,
ванильку, коричку. Хто шо любе добавляють. Як піч
була у нас, то робили хороші паски у нас. А я тепер у доховці, то велику ж не зробиш. Зараз вже яйця і обклеюють, і разним фарбують... А раньче ми і наші батькі
фарбували цибулею або краску на базарі у бабки якоїсь купляли. Десь доставали. [Як малою були, в школу
яйця носили?] Нізя було. Тоді ругали. І шоб і руки не
були в красці. [Грали з фарбованими яйцями?] А як же.

ДИКАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Диканька
Записала С. Щербань у 1994 р.
у с. Диканька Полтавської обл.
від Канзюби Явдохи Хомівни, 1921 р. н.

СОРОК СВЯТИХ Сорок мучеників. Пекли сорок бубликів, а то й більше. На дріжджах вчиняли. Кидаєш
десять бубликів у кип’ячий чавун, кописточкою викладаєш і на дерев’яну дощечку чи на весельце. У воду
кидають сахару – бдуть блестіти. На весельці печуть.
Возили жінки продавати коло церкви, це як говіють
у піст.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщення не їли. А яйця, що
нанесли до Благовіщення, не кладуть під квочку. На
Великдень ці яйця на яєшню б’ють.
МАСЛЯНА Масниця. Перед Великим постом. Вареники
варили тиждень, так обриднуть. Казали: «Вареники
до того доведуть, що й хліба не дадуть». Сиряники
пекли з сметаною. Збиралися жінки, веселяться. Випарювали горшки перед Великим постом. На перший
день посту – Пилипівки і Великого посту – бабі не
можна було зайти в хату. На перший день Пилипівки,
якщо не входив чоловік, вносили півня у хату.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ У суботу вечором несемо вербу, біля
церкви кладемо, а неділю йдемо по вербу, конче службу і вербу дає. Дітям дає батюшка вербу. І поб’є вербою. Рости так, як верба. Вдома били: «Не я б’ю, верба
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б’є, за тиждень Великдень, не вмирай та червоної крашанки дожидай». Зберігали свячену вербу, щоб грім
не влучив у хату, голову мили дітям, собі, у купіль кидали, підкурювали вербою. Як роблять паску, то палочку стромляли у ту шишечку зверху.
СЕРЕДОХРЕСТЯ У Середохресну напекли хрестів, тато
собирається їхати сіяти, хрест беруть. І я ж поїду,
була ж мала. Тато випрягне коні, налаштували сіяти.
Хреста врізали, з’їли і пішли сіяти, і мені ж дали. А він
черствий, недобрий, а я ж думала, що він добрий.
Годилося брати хреста, як їхали сіяти. Хрін з квасом
та коржа пекли – прісні жиляники. І в четвер пекли.
Борщ з квасолею, рибою.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Паску пекли в суботу, а то ще в четвер.
Красили крашанки у п’ятницю і суботу, писали писанки. Колись паски на ціді пекли – висівки запарять
і запарку запарять. Тоді висівки труть і цідять – цід.
На ньому пекли. У формах череп’яних. Від сімейства
одну несуть святити. Лежень пекли. Тиждень лежить
в хаті на столі, а тоді ріжуть скотині. Як несуть святити паску, несуть і дарник. А кончаться святки у неділю, батюшка дає дарник: як верхушка пропаде, дівка
скоро заміж вийде.

Їли з однієї миски дерев’яними ложками. На стіл ставила кутю мама, вона готовила. Зверху кутю-коржик
знімають і несуть курям, оддавали курям і кутю, що
стояла на покуті 3 дні, а сіно зав’яжуть у ряденце і стоїть, лежить у хаті до Голодного св’ятвечора. Озвар з
яблук, груш, ягід, слив. Куті накладуть з медом, горіхами. І насиплять озвару з юшкою і їдять після всього.
Сідали вечеряти батько, мати, діти. У гості не ходили. Всі повинні бути на Св’ятвечір вдома. Згадували
й про тих, кого не було вдома: «Де вони, хоч би причини якої не було». Згадували померлих. Батько поки
сяде, а ми вже за столом. Не можна було води пити, то
вже як поїв, бо як будеш пасти, то будеш хотіти пити.
Повечеряємо, мама насиплять у миску куті, озвару і
поставлять на стіл перед вікном. І ложечку поставлять, на миску обіпруть: «Нехай мертві прийдуть
вечеряти». А коли печеш хліб чи пироги, то перший
дувитягнеш, розламаєш, щоб пара пішла мертвим ду
просівашам. Кутя пшенична – насушать, поточуть, просіва
ють і варять. Варили кутю в нових горшках – на кутю
і озвар. Опішляни возили. У нас ночували, як їхали
птичв Яновщину на ярмарок, нам дають свистуни – птич
роки, коні. Кутю заправляли медом або сахаром – ро
били ситу – мед або сахар розбавляли теплою водою.
У миску накладуть і заллють, як ставили на стіл. Мати
топила пічку дровами, соломою. Як старі дуже, нічого
цілий день не їдять, тільки вечеряють на Святвечор,
миса молоді обідають – пісне. Увечері несуть кутю у мис
Пилиці, пирогів, а то і рибу смажену. Було у піст, у Пили
півку, привозили рибу у бочках, засолену, і їли, а на
Святвечор ловили. Мама риби поставили у ночовках,
а ми зняли і з’їли. Приносять вечірники вечерю, бере
мама ночовки, а там риби мало. Мама дуала, шо кіт
плаз’їв, а то ми. Обносимо вечерю – дають стьожки, пла
наточки. Цукерки, гроші про копійці, горіхи, насіння на
точки.
смажать, дають. До бабусі несли, до дідуся, до сусідів.
смажать,
З батьком ходили. Йшли до баби тої, що пупи зав’язує.
Дітям давали назад свою кутю, пироги, давали гроші.

Ф

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Купайло. Накладали огнище, а вона як стрибне – загорілася
спідниця, а ми її давай у Псьол. Рясна спідниця, рубрубчикова. «Ось я завдам вам сорому молодим...», – казаказала, а скочила і загорілась. Отаке бува.
окрови кожна суботу поминальпоминальПОКРОВА Після Покрови
на. Спекти і роздавати бабкам за «царство», треба
перехреститись, взявши, сказати «Царство Небесне
помершому».

ІМ

ПЕТРА І ПАВЛА Співають:

Петрівняя та й зозуленька,
Та й не куй рано у діброві (2),
Не збуди мене молодую,
Бо мене збудять раніш за тебе,
Ранньої роси утувати
Ще й капустоньки поливати.
Свекруха каже: «Розбудімо»,
Свекор каже: «Не будімо»,
Свекруха каже: «Погубмо»,
А свекор: «гріх нам буде».
А свекруха каже: «Друга буде»,
А свекор каже: «Не такая»,
Свекруха каже: «Молодая»,
Невістка встала послухала,
Та вп’ять голову укутала.

с. Чернещина
Записала С. Щербань у 1994 р.
у с. Чернещина Диканського р-ну Полтавської обл.
від Чугуївець Катерини Федорівни, 1914 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Перед Різдвом в хаті соломою трусили – в хаті і в сінях. Тато уносять сіна, каже:
«Добривечір! З Святим вечором! Будьте здорові!».
А діти квокчуть, щоб курьчки квоктали, батько дасть
по п’ятаку. Вечеряти починали з куті, першу ложку
беруть тато, а тоді ми. Кутю на покуть ставив батько
і озвар, прямо на сіно, а зверху накривали рушником.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ідуть у церкву. Не варять, протоплять, щоб тепло, та й усе. Приходили, розговлялися,
знову з куті починали їсти – «Кутя-хазяйка». Ішли в
гості, а то ждеш гостей. До родичів ішли в гості. Рано
ідуть колядувати. Колись давно хлопці ходили колядувати, а то вже в купі – хлопці і дівчата. Прийдуть,
спитають, чи можна поколядувати. Давали сало, ковбасу, хлібину, пироги. Тоді збиралися в ту хату, де були
досвітки – гуляли, музика грала, вечорниці у празники. Колядки співали:
Ой здоров будь, пан хазяїну,
Чи спиш, чи лежиш, вставай прокидайся.
Застеляй столи та килимам,
Клади калачі з ярої пшениці.
Бо буде до тебе аж троє гостей, троє радостей.
Що перший же гість святе Рождество,
А другий же гість Новий годочок.
А третій же гість Іван Хреститель,
Святе Рождество нам радість принесло,
Новий годочок – купу діточок.
Іван Хреститель всі води охрестив (2),
Весь мир окропив.
МАЛАНКИ На Маланки ворожили: чоботи через хату
кидали, печину чи жито кидали в чоботи. Виносять
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вареники, пряники, одладки. Увечері на Маланки під
вікном щедрували:
У лісі кочку на жовтім пісочку
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.
Там стояла липка тонка та висока.
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.
А на тій же липці золотая кірка.
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.
Дівка Марійка по горі ходила.
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.
По горі ходила, сад садила.
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.
Сад садила, в саду говорила.
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.
Та рости, саду, вищий мене.
Щедрий вечір, щедрий вечір, ой добрий вечір.

батий попаде; чоботи через ворота кидали – то мій
завжди на воротах повіситься, так я тут і вийшла, на
місці. Собаці виносили вареники. У голови колодязь з
полін клали, мав приснитись хлопець що прийде води
брать. На Маланки ходили щедрувать. Дівчата ворожили. Кусочок вуглини, кусочок хліба і дрібок жита
покласти в чащки, чашки закрити, хто шо візьме наосліп – тоді дивляться: вуглина – на печаль, хліб, зерно – на достаток. Дівчата брали наперсток солі і наперсток води, муку – робили балабушки і клали на
днище (всі на одне), і виносили собаці. Як я гадала, то
однієї дівчини не взяла собака, так вона дівкою і вмерла. На Новий год посипать парубки табунами ходять.
Треба питаться, як кого звать, який обізветься, то так
зватимуть чоловіка. Зерно посипальне змітають після
святок чи на третій день і курям дають.

А рано на Василя хлопці посипали. Набирали пашню:
жито, пшеницю, ячмінь – і йшли посипати: «На щастя, на здоров’я, на Новий рік, роди, Боже, жито, пшеницю і всіку пашницю».

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Голодний свят-вечір
крубатько приводив нас з Ордані, ходимо попишемо кру
гом хрести, тоді сідаєм удень, а кажуть – вечеря. Хто
чхне в цей час, того дарують. Печем три пироги. Який
спечетьперший робить, перший і в піч садить, як спечеть
ся – і покласти його на тарілку. Батько бере цей пиріг,
бере свячену воду і крейду і йде по всьому хозяйству
освячувать. Батько кличе: «Морозе, Морозе, йди до
нас вечеряти, та не поморозь ні жита, ні пшениці, ні
телят, ні поросят», – все перечита. Не дадуть нічого
їсти, поки тато не привезе свяченої води. На Голодний
свят-вечір увечері хлопці брали спиці од воза, стром
стромляли на палицю і йшли по хатак, де дівки заміж не ви
вийшли і били по вуглу хати проти покуті тим колесмо,
їх закликали в хату і ставили могорич. На Голодний
святвечір, у Жиловий понеділок, баби не должни хо
ходить по домах.

ВОДОХРЕЩА Водохрестя. Святять воду, приходять
додому і в колодязь увіллють, і скотині дають, і самі
п’ють. Держать її. Не їли цілий день, а ввечері їли все
пісне, пироги. Кличуть мороза, тато кличе: «Морозе,
Морозе, іди до нас вечеряти, а як не прийдеш, то не
морозь у нас нічого, ні телят, ні ягнят, ні поросят».
Проганяли кутю. Прострілюють її. Батюшка святе на
річці воду, хрест випишуть квасом; стріляють з ружа,
випускають голубів. Увечері святить у церкві, посеред
церкви, насеред церкви поставить посудину з водою.
Брали тикви, кожне йде і несе. А вдома у мисочку наналивали і кропили, батько кропе все хазяйство, понесе
крейвсім – самі п’ють зразу, як внесуть у хату. Діти крей
дою пишуть на налишниках хрестики, а на другий
день стирають виливають ту водичку курям, а ми нанаввипередки змиваємо хрестики, щоб кури неслися. Як
зурочать, то давали пити цю воду».

ІМ

Ф
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с. Федорівка
Фед
едорівка
орівка

Записала Г. Бондаренко в 1993 р.
у с. Федорівка Карлівського р-ну Полтавської обл.
від Щербини Мотрони Іванівни, 1906 р. н. ,
та Калініченко Мотрони Іванівни, 1908 р. н.

КАТЕРИНИ Празднуєм, як родичка Катя. Вечерниці:
сходились і до мене, прядут, співають. Було, шо хлопці
ходили ночувать, в коморі спали. На свята обязательно.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять з рису. А то раньше товкли пшеницю. Борщ варять, узвар, пироги з
чечавицею пекли. Ставили на покуті на сіно кутю. Те
сіно, на якому стояла куті, кладуть у гніздо, щоб квочки сідали. Колядували. Вечерю носили хрещеним, тоді
були пряники такі, баришня, конь. Я ходила з братом,
то мені баришню, йому коня, ще й конхвети.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На перший день Різдва слухали собак – в який край собаки гавкають, туди заміж підеш.
МАЛАНКИ Проті Нового годі – кільки считали на заборі, тричі по дев’ять одсчитаєш, який попаде, то гор-

В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Виряжають святки – дівчата і хлопці в
ВОДОХРЕЩА
складку гуляли, а мужики і жінки тоже, а тоді гребені
складку
витягають, прялки.
МАСЛЯНА На піст пекли жиляники і їли з хроном. Чіпляли лєнту (колодку) дівці, що не вийшла заміж у
М’ясниці. […] Масляна та, як начнеться, то хазяйці не
вилазти із тіста: вареники, вареники… Ці гості добувають, другі гості вже йдуть.
СОРОК СВЯТИХ Пекли сорок бубликів. Було двадцять
раз по сорок напечу, низки понанизую, носила продавать.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщення (і на Покрову) були
ярмарки. Як закінчувалась ярмарка, сходились «кілочки витягать» – празнувать.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Хрестики печуть, у степ, як сіяти, брали, там на полі кладуть на ниві, а тоді з’їдять.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свяченою вербою били: «Верба б’є, не
я б’ю. За тиждень – Великдень».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Білий четвер. До схід сонця купались
або в хаті, або в річці (як хворі, то в любу погоду).
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску до схід сонця будили дітей розговлятися, святили крашанки. Маком свяченим або
свяченою сіллю обсипали кругом города до схід сонця, щоб скаженюка не забігла (скажена тварина). Паски з четверга начинали у великих сім’ях пекти. Сирна
паска була: добре оддавлений сир, яйця, цукор, ванілін перемішували, у кастрюлі пекли в печі. До паски
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зверху приколювали шишку свяченою вербою. Великдень – три дні свят, гості й гості. Діти христувать
ходили по дворах. Постоянно на Великдень гойдалка
здорова ставилась посеред села. Молодь гуляла, гойдалися. В «Розбивного царя» грали навіть дорослі парубки. Дитячі ігри – «Гуси-гуси».
ЮРІЯ Ходили по степу, святили степ скрізь, я ще невелика була. А криниця була за селом скраю здавна,
всігда там святили воду, і стали полотном стежку слати для батюшки, і зазивали батюшку з іконою в хату,
слали полотно під ноги від воріт до порога, а полотно
забирали в церкву.

Так шо не сердся на матір, на батька ніколи!

МАШІВСЬКИЙ
АШІВСЬКИЙ РАЙОН
РАЙО
смт М
ашівк
Машівка
Записала Г. Бондаренко в 1993 р.
у смт Машівка Полтавської обл.
Романівни, 1907 р. н.
від Жиліної Олександри Р

Е

ТРІЙЦЯ (ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ) На клічання рубали берестки, туполі, осики чогось не ставили на воротях. Туполю саме більше ставили, і на воротях, і коло порога
було гілля велике поставляє. Батько трави накосить в
Клечальну суботу, мати мене рано будить іти по любисток. Я нариваю любистку, кануперу, м’яту, все це
ставили в глечики на вікнах, щоб гарно пахло. В Клечальну суботу обов’язково призьбу змазати і квасолю
сполоти (мати, було, душа вон, квасолю сполоти). Долівку затрушували травою, її косили на луках, на вікнах, на столі клали любисток, канупер, м’яту, в людей
ще були й барвінки – де лісно (біля лісу). Волошки ставили, як виспівали. Бузок до Трійці не ставили в хаті.
Після свят клічання складали до дров. Зілля, траву оддавали скотині. Перед Тройцею тиждень на город не
можна ходити і на Тройцю картошки не полють – в
хопогребі всяка нечисть заведеться (жаби і все, шо хочеш). У четвер – Боже сохрани до города близько йти.
У кого діти нехрещені померли, з них стають русалки.
Зелена неділя – клічальна.

Це співали на Різдво як колядували. [Які ще колядки
були?] «Та й сів Христос, та й вечеряти...», – цієї співали. «Та й ще з вечора Ісус Христос народився...». Тепер не колядують. У нас так колядували! Колись як до
нас зайшли, то й свєт тух! Поки оце наші переселенці
були. То мужиків же багато, бабів. То отакої ж співали:
Та й сів Христос, та й вечеряти, щедрий вечір,
Та й прийшла к нєму, та й Божая Матір,
– І сідай же, нене, вечеряті в мене.
– Ой, спасибо, синку, за цю вечеринку,
Ой, дай мені, синку, та й відусиль ключи,
Та й повипускати всі праведні душі,
Тількі ж однієї та й не випустили,
Вона отца, неньку та й налаяла,
Вона не лаяла, тіки подумала, щедрий вечір.

Ф

РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
Р
ІЗДВЯН
ІЗДВЯ
НИЙ С
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ЧІР На Святвечір
Святвечір готували кутю,
рибу, пироги, борщ пісний, узвар. На другий день –
ком’ясне. Вечерю носили проти Різдва. Кутю варили ко
лись з ячменю, зараз більшість з рису. На покуті клали
сіна, на сіно ставили кутю, хліб клали на столі.

ІМ

К УПАЛА) Кидали
Кидали
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА)
ховінки дівчата, клали вогонь. Раніше розказували, ходили співали кругом ставу, забула, що вони носили.

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ
ЧУЦЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН
с. Б
Білецьківка
ілецьківка
ілецьківк
а

Записала М. Курінна 20 травня 2012 р.
у с. Білецьківка Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
від Якуби
уби Ганни Павлівни, 1926 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Співають
ють у нас на Різдво:
Ой на річці, та й на Іордані,
Там стояла собор-церква,
Собор-церква з суборами.
Та й радили радились з жидам,
Як Суса Христа уловити.
Уловити і вмертвити.
Стернов вінок на грудь положити.
Уловили і вмертвили,
Стернов вінок на грудь положили.
Шепчіною та й підперезали,
Ручки та ножки гвоздьом прибивали.
Три янголи часто прилітали,
Крові на землю та й не допускали.
Матір Божа під Хрестом стояла,
Під хрестом стояла ж плакала, ридала.
Ой, сіну мий, ой Боже мій!
Чи на віки ти вмираєш,
Чи на віки мене покидаєш!

НОВИЙ РІК (В
((ВАСИЛЯ)
ВАСИЛЯ) Щедрували ввечері, посипали
утром хлопці і мужчини.
ВОДОХРЕЩА
В
ОД
О
ОДОХРЕЩА
ДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Голодна кутя – йдуть на річку, роблять
хрест з льоду, обливають буряковим квасом, батюшка
хрест
повертам править, стріляли і голубів випускали. Тоді повер
тались додому, кропили хазяйство свяченою водою і
писали хрест крейдою. Випроваджали святки, такі
гульби справляли, шо куди, то вже мужчини і женщини разом збиралися.
СОРОК СВЯТИХ Пекли сорок бубликів. Зараз не печуть,
бо печі повикидали, а бублика в духовці не спечеш.
МАСЛЯНА Вареники варили, не пряли, шили. Не пряли
і в п’ятницю. Хлопцям прив’язували колодку в кінці
М’ясниць, на спину причеплять, шо года проходять,
а він не женився.
ЖИЛАВИЙ ПОНЕДІЛОК Жінкам не можна по дворах
ходить.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Пекли хрестики, як ішли на поле сіяти, брали з собою. Положать скраю ниви, а тоді вже як
посіють – їли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святили, торкали всіх, приказували:. «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень – Великдень».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Білий четвер купатись до схід сонця вставали, воду ту виливають під яблуню. Проти
Великодню хлопці колиску вішали.
ВЕЛИКДЕНЬ У п’ятницю і в суботу паски пекли. Писали й писанки. Святили: ковбасу, сало, м’ясо, ножа,
пшоно – курчатам, свячений хліб давали корові. Ходили і раньше на Великдень на кладовище.
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ Клечення ставили: тополю, найбільше
осику, ставили біля порога, коло скотини, в хаті – кошена трава на долівкуслалась. На третій день до схід
сонцятреба було приймати те зілля, як не приймеш –
будеш сопливий.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Мавчин день. Не можна на город ходить і купатися не можна.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Плигали через будяки, вогонь. Вінки робили, на воду
пускали.

с. Кустолово-Суходілка
Записала Г. Бондаренко
у 1993 р. у с. Кустолово-Суходілка
Машівського р-ну Полтавської обл.
від Чередника Луки Івановича, 1903 р. .н., та Меланич
Марини Микитівни, 1907 р. н.
КАТЕРИНИ, АНДРІЯ Ламали на Катрю вишню і задумали чи зацвіте, чи спольниться, може, якесь діло, чи
піде дівка заміж.

СЕРЕДОХРЕСТЯ Печуть хрестики, йдуть у степ, скраю
кладуть хреста, тоді з’їдали. «Поможи, Господи, в час
добрий!».
МАСЛЯНА Вареники варили, яєшню смажили. М’яса не
їли тільки. Колодку прив’язували тим, хто не женився
чи не вийшов заміж – сидить оце на стульці дівчина
чи парубок. Прийшли і взяли лєнтою: «Давай могорич!».
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свяченою вербою били: «За тиждень
Великдень, не вмирай, а пасочки дожидай». Приштрикують шишку, щоб не зверталась з паски, свяченою
вербою.
ч
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Білий четвер
– до схід сонця миходи
лись, мили ті яйця, шо красити, довколо обори ходили, лили воду, щоб скажений собака не забіг. Паски у
Чистий четвер пекли, у п’ятницю, суботу – писанки
писали для дітей. І я писала, шо придумаю. Галун –
таке біленьке, як сіль, вмочали покрашан яйце – щоб
краска не бралась, до рук.

Е

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Празнували, в церкву ходили.

БЛАГОВІЩЕННЯ Такий празник, як і Великдень. Яка погода на Благовіщення, така буде й на Великдень. Другий день – Благовістителя, теж нічого не можна робити.
Одна купала дитину на Благовіщення – та опекла.

В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Свя
Святили
тили – паску, крашанку, ціле ягня на
ВЕЛИКДЕНЬ
лист спечуть (отож, кажуть, пастушки з ягнятком),
пиріжки – може дать комусь. Батько казав: «Ми будем
людям давать і нам дадуть». Кістки із свяченого м’яса
і крихти свяченої паски зберігали. Трохи всипали, як
несли напитись вівцям, скорлупки свячені сипали ку
курям, як перший раз виганяли на пашню.

Ф

тю як ставлять на покуть,
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
і дзижчать, щоб бджоли водились, а дітям кажуть кудкудкудакать і сідать під лаву – щоб кури неслись і квочки
сідали. Проти Різдва кладуть на покуті хлібину – «ле«лежень». Вона лежить усі святки, тоді окраєць зрізають,
м’якушку виріжуть, сиплють туди куті і кличуть:
«Морозе, Морозе, йди до нас куті їсти. І не морозь нам
ні телиць, ні ягниць, ні білоярих пшениць». На другий
день оддавали корові.

ІМ

ТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ
КОЛЯДУВАНН
КОЛЯДУВАНН
ННЯ
Я Колядували
Колядували із
РІЗДВО ХРИСТОВЕ,
звіздою, парубки, дівки – душ двадцять. Один піде в
хату чи розрішать зайти, давали кусок хліба, сала, ковковбасу. На другий день пропиваєм колядку.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) На Новий год рано в саду «діда
мороза гріли» – палили в саду сміття, винесене з хати
(до того його змітали до покутя), і солому, і лякали
дерева: «Як не будеш родить, зрубаю». Ходили щедрущедру
вать. Господарі запрошували нас на частування: «Ідіть
до хати вареники та сметану їсти!» Дітвора ходила по
посипала. Зерно, яким засівали, віддавали курям.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На
На Голодний
Г
святвечір
«як розстріляють кутю», хрести писали, водою кроплять хазяйство, беруть хлібинку і книш. Сіно з покуті
кладуть корові. Гадали. Чоботи дівчата кидали: куди
повернутий – туди заміж підеш. Хлопці вносили курку (як засокотить – жінка буде цокотуха), дівчата вносили півня (як зразу йде пити – буде чоловік п’яниця).
В Голодний святвечір (так само як і в жилавий понеділок – у Великий піст) жінці не можна було ходить
по хатах.
ВОДОХРЕЩА Випроважають святки – п’ють, а тоді на
ніч прядки вносять.
СТРІТЕННЯ Святили колись воду. Принесуть води з
церкви і в колодязь увіллють тієї води.
СОРОК СВЯТИХ Пекли сорок бубликів. Напечуть, поділять, свої з’їж, а чужих не займай.

О
БЛИВ
БЛИВ
ОБЛИВАНИЙ
ПОНЕДІЛОК Діти бігають до хрещеної,
ходили христувать діти – хто копійку дасть, пряник
ходили
баришню, коника. В Перещепині їх пекли і розмальовували. Було, наставлять повно батьки: «Не займайте,
це хрещеникам. Вам там дадуть». Хрещену цілували
в руку. Хлопці за ніч ізроблять колиску таку, шо вся
імперія сходиться, нас на другий день приглашають
гойдатись. На Паску на кладовище не ходили. В понеділок після Паски обід на кладбищі варили, тепер на
День Побєди варять (9 травня).
РУСАЛЬЧИН ВЕЛИКДЕНЬ Перед Тройцею четвер називається «Мавчин великдень» – в кого нехрещені
діти мерли, тим жінкам не можна йти до води і на город: мавка шоб не залоскотала. Отож ця дитина – мавка. Ховали цих дітей обнаковенно.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. Клечання ламали: кленок, осика
(у хаті, на воротях). Із осики гілки до корови вносять,
поставлять у кутку. На підлогу стелять васильки, всякі квіточки, любисток, канупер на вікна. Зілля потім
викидають. Не розрішали купаться, кажуть на Зелену
неділю топленики бувають, і на Петра.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Вінки
плели дівчата, плигали через будяк, кидали на воду вінки.
ЮРІЯ Григорія – посвященіє посівів, ходили кругом
села по яринах, обід варили. Батюшка був, воду в колодязі святили. Вівці виганяли на Сорок святих, скотину – на Григорія, він завідує всією скотиною.
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ПЕТРА І ПАВЛА Сильний Самсон – за день перед Петром, теж робить не можна, вітер несе страшний. За
день, за два до Петра починали жито жати. Спасові
на «бороду» кидали один сніп. Зозуля мандрикою вдавиться, не кукука, а соловей співа, поки ячмінь колос
не викине. Пекли мандрику: візьмуть сир відкинуть,
добавлять яєць, муки і пекти. Малими все було, домагаємось у мами напекти. Як є з чого, то чого не напекти, а було таке, шо й паски з нічого спекти.
ПРОКОПІЯ Не можна робить, бо копи згорять.
МАКОВІЯ Коржі до маку, пироги з маком пекли. Святили мак у церкві.
СПАСА Святять мед, яблука. Роздають люди одне одному коло церкви (може яке бідненьке, старе).
ВОЗДВИЖЕННЯ Не можна в ліс іти, бо гадюки злазяться.
ДМИТРА Дмитрова поминальна субота – сама головна,
пирогів напечуть то просять: «Хоч би Бог наніс якого
чоловіка, милостиню дати».

с. Селещина

СОРОК СВЯТИХ Сорок бубликів роблять, сей год і я в
магазині брала.
МАСЛЯНА Перед заговінами шукали тих, заміж кому
пора йти, а вона не йде. То родня чи сусіди привязують до ноги такий рушник – має откупиться, дать третре
ба могорич, а як нема горілки, давали шось вишите –
його продають і купують могорич.
ДОХРЕСТЯ Пек
СЕРЕДОХРЕСТЯ
Пекли
ли хрестики, виїжджають у поле
насіяти, батько односе хрест, посеред поля ложе і на
блюда, щоб собака не взяв, а ми волочим, починаєм
сіять і як до нього доїжджаємо, батько бере його на
сіялку і як закінчуєм сівбу, батько розламує хрест і дає
коням – уперід коневі, а тоді кобилі, а тоді дають пить
коням.

Е

Записала Г. Бондаренко в 1993 р.
у с. Селещина Машівського р-ну Полтавської обл.
від Матяш Марії Йосипівни, 1915 р. н.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Голодна кутя. Варили кутю
і книш, і пиріжки пекли так само, то Боже храни, щоб
котре пирога зачепило поки воду принесуть. Хрести
попишуть, водою покроплять – тоді обідають. Після обіду всі ложки складали на вінця миски догори,
а зверху на миску – великий пиріг, чия ложка перша
перевернеться, той раньше умре. Ви знаєте, і правда,
всігда батькова ложка перша переверталась. Кликали:
«Морозе, Морозе, йди до нас куті їсти». А воно одзивається: «Подожди, пока оправлюсь». Всі сідали до
столу, батько хрестив кутю ложкою, брав першу ложку навхрест, з чотирьох боків їв, а тоді всі за ним.

КАТЕРИНИ На Катерини дівчата вишню садили.

Б
ІЛИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕН
НЬ Чис
тий четвер – купаємось, було,
тий
БІЛИЙ
ТИЖДЕНЬ
Чистий
до схід сонця, мати всіх покупа, а ту воду ніколи не
лили, де ходять люди ночами, а виливали в таке місце,
де ніхто не ходить і до схід сонця треба було винести.
У п’ятницю і в суботу пекли в ставцях паски. Свяче
Свяченою вербою приколювали шишки і навхрест ставили
над паскою.

Ф

АНДРІЯ Ворожили
ожили дівчата, виходили слухати в яку стосторону собака загавка – туди і заміж підеш.
ГАННИ ЗАЧАТТЯ Не можна
ожна ходити допозна, бо вовки
ходять.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На кутю
утю ячмінь товкли в
ножній ступі, варили солод з сахарних буряків. БатьБатько должен був першим сідати їсти, тоді мати, старші
сестри, тоді ми. Риба жарена була на столі, пирожки.
Кутю ставили на сіно, на покуть (мама перед тим вновносила сіно) і узвар, ставили туди й макітру з пирогами,
а на неї книш, тоді на третій день його ламали і давали
гостям. Хліб завжди ламали, ніколи не різали. Носили
вечерю хрещеним.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Молодь
лодь колядувала на перший і
другий день з хрестом. Самі робили хрест з дерева,
оквітчували його. Як заспівають, так хороше, аж чуб
угору дереться.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрувать ходили, вареники,
коржики давали. Батюшка давав по півкопійки. Ворожили на женихів. Як лягать спать, поставить стакан
води в головах і мосток з трісок зробить, червоною
ниточкою перев’язаний. Я таке робила, снився мені
отой, шо я за нього пішла – перевів мене через міст.
Я ж на нього не ворожила. Ще кілки щитали: вдівець,
молодець. Хлопці брали чобіт, прив’язували мотузочок, розмахували і кидали через хату, і як коло димника упаде – будет жінка домохазяйка, як за хату – буде
скрізь ходит. Сміття зметали до печі, а тоді виносять
по садках, «палять діда Мороза». На Новий год ідуть в
хлів після дванадцяти годин ночі, дивитись, куди головою лежить корова, що повинна отелитися. Як прямо головою до ясел – то ноччю отелиться, як головою
до схід сонця – то утром.

В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕ
ВЕЛИКДЕНЬ
Було, ждеш-ждеш цієї Паски. У нас в Абрамовці був Селянський низ (куток), гробки тут. Перед
Великоднем колиску ставили велику, тоді колишаться
цілий день, дзвони дзвонять. Святили в церкві: паску,
пиріжки, горішки (печиво), хрін, порося зажарювали
невеличке. Святять все, в людей бачу і сіль, ніж, цибулю, часник, окраєць хліба для корови – всього потроху. Мама пекла спеціальну перепічку корові, хрестик
зверху кладуть з тіста, тоді мама несе корові, ламає:
«На, Маня, їж». Приходили з церкви, ставили на покутя свячене, тоді умиваємось всі, несуть корові хліб,
тоді моляться і сідають їсти. На блюдо клали всього
свяченого потрошку. Крашанки свячені чистять, шкаралупу мама зав’язувала у вузлочок, а куди дівали не
помню, кісточки – собаці, крохотки хліба проті себе,
щоб кажде зібрало рукою і вкинуло в рот. В мене батьки були строгі, дисципліна була. На Паску ніколи не
ходили на гроби, кажуть, не положено.
ПРОВОДИ Родітєльський день в понеділок після Провідної неділі. Варили їсти, батюшка робив обхождєніє
кругом гробов, панахиди одправляють. На гробик
крашанку клали, несли стакан, чарку, ложку, тарілочку, лежало там. Водички свіженької наллєш, поставиш, пічення потрусиш, щоб птички поїли – понесли
туди (вгору). Із гробів нічогісінько не можна нести додому. Раньше не вішали на хрест на проводи нічого,
а счас вішають. В Харкові вішають на проводи, а знімають на Семена зела і палють за гробами. Молоді зараз з гробів знімають канхфети і роблять самогон.
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ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЮРІЯ Григорія. Водосвященіє було, ходили степом півча – охрести несуть, ікони, батюшка воду святить в
церкві, тоді обхождєніє в степу, а коло церкви їсти
варили. Поприходять, як піде дощ, як лине. Коров вигонили на росу, і люде вмивались росою, щоб не чіплялась ніяка нечисть.
ТРІЙЦЯ Клічальна субота – це в суботу робили, хату
украшали. Коло порога, на воротях, коло скотини ставили осику, бересток. Зелену траву з лук приносили
накошену, слали на підлогу – должна три дні бути,
а до схід сонця на четвертий день – забрати і спалити.
На столі – любисток, цвіти всякі у ставчики ставили
(польові цвіточки, а найдужче васильки із степу). І в
церкву носили ці васильки. У вівторок зілля з церкви прибирають тільки ті дівчата, що ще «не миються»
(без регул).

Щоб у вас, хрещених головка не боліла.
Цю щедрівку співали самі дівчата:
Ой у полі в полі стояла береза,
Приспів (після кожного рядка):
Щедрий вечір, добрий вечір,
А на тій березі золотая корка,
Донька, висока ще й ростом широка.
Де взялися райські пташки,
Та й оббили золотую кору,
Де взялася дівка Маруся,
Позбирала золотую корку
Та й понесла до золотарика
Золотарику, мій бритику,
Зроби мені стрічку на мою голову,
Зроби мені перстень на білую ручку,
А з останку – золотую чарку,
А з послідку золоту тарілку,
Будем їсти, пити і Бога хвалити.

Е

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) В нас
вінки плели, надівали на голову. Насушим за врем’я
гички з буряків, накладем кучу, запалим і плигаєм.
Робили так і зламували з шипшини гілочки – скільки
сім’ї в оборі – стільки гілочок і спалювати у цім вогнищі – то згорить вся негода, шо предполагається на
людину. Вінки пускали на воду – куди заміж в яку сторону йти гадали.

МАЛАНКИ Проти Нового року ворожили. Кидали чоботи з ноги через ворота, кілочки щитають, в лісі –
«одинець, молодець». Ходили, де велика сім’я під
вікно і слухали, що там казали до дітей: «Сядь» чи
«йди». Рано на Новий рік хлопчики засівали:
Сійся, родися жито-пшениця, всяка пашениця,
На Новий рік, щоб краще родило як торік,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,

ВОДОХРЕЩА
умиВ
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Вод
Водохрестя.
охрестя. На Хрещення йдуть уми
ваються, хлопці дівчат умивають, ходили у «цвітках».
Привели умивають одну горду дівчину, що ні на кого не
дивилась і покинули, ото стида. Платочком втирається.
Він її вмив, вона його. Тоді увечері знову сходяться.

Ф

ПЕТРА І ПАВЛА Йшли зажинати.
ажинати. У понеділок жнива
ніколи не починали, у вівторок. Батько ізбере косою і
сам в’яже перший сніп – двома перевеслами навхрест
і ставляють його на полі і косять далі (потім його припривозили додому і ставили у коморі, де ссипали зерно,
у вуглі, восени зерном з нього засівали озимину.

МИРГОРОДСЬКИЙ
ИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН

ІМ

иргород
ирг
ород
м. Миргород

Записала С. Щербань у вересні 1989 р.
у м. Миргороді Полтавської обл.
від Фурси Анастасії Василівни

ВАРВАРИ, МИКОЛИ
ИКОЛИ
ИК
ОЛИ З
ЗИМОВОГО
ИМОВОГО
ИМ
ОВОГО Пер
Перед
ед Різдвом, на
Барки, Савки, Миколая вчимося колядувать. Як хо
холодно зробиться тоді, на досвітки. Наймаємо хату.
Хто упуска – бабуся, дідусь. Для розваги упускали
молодь. На святки по хлібині несли,
несли, гроші давали,
а керосин дівчата купували і носили по черзі. Вдень
вишивали, а в свята гуляли, по п’ятницях шили, хіба
празник який попадав. Субота, вечір на вечерниці
пішли. Хлопці приходили з музикою – танцюють, і дівчата не втримуються. Звідусіль ходили хлопці – побули, побули і пішли.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На перший день Різдва самі дівчата ходила. Підходять і питають, чи можна поколядувать?» – «Можна, колядуйте в хаті». Діти колядували:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака,
А не дасте п’ятака,
Возьму вола за рога
Та поведу в ліс,
Та одрубаю хвіст,
Щоб більший ріс.

МАСЛЯНА
М’ясниці. Сім неділь, а коли менше. СпіваМ
АСЛЯ
С ЛЯ
ють, шиють, вареники варять у хаті вечорничній.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Піст. На третім тижні ідемо на веснянки. Стають коло води і співають:
Весняночко, паняночко, де ти зімувала?
У лісочку на пеньочну, на сорочку пряла,
Не сама я пряла, кума помагала,
Ой, спасибі за хліб, за сіль ще й за шматок сала.
Упав сніжок на обніжок, та й став потавати,
Було б мені не йти заміж, та ще погуляти.
Упав сніжок на обніжок, та й став водицею,
Луче було дівчиною, як молодицею.
Летять гуси, летять гуси, та всі сизокрилі,
А на нашій вулиці дівки чорнобриві.
Летять гуси, летять гуси, та все з гусаками,
А на нашій та й вулиці дівки з парубками.
Вихвалялась та й Маруся, що тонко напряла,
Придивились наші хлопці – сорочка рядняна.

ВЕЛИКДЕНЬ Колиски робили, колихалися. Співають,
танцюють: «Гопак», «Краков’як», «Бариню», «Гречаники». Тиждень гуляють до Провід. Після Провід знову
М’ясниці і гуляють до Тройці.
ТРІЙЦЯ На Тройцю ставлять віху, квітчають. Де хто забув поховать горшки, відра – на віху чіпляють. Було
хлопці притягнуть і терницю, і возик – все, що в кого є
не заховане, і ворота познімають віху обгородять. Тоді
добре треба стерегти двір. Хлопці вночі те все роблять.

www.etnolog.org.ua
МИРГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

ПЕТРІВКА Після Тройці – Петрівка – піст. Петрівочних
співали на вулиці на колодках. Співали:
Ой ти Петре та Іване,
Уже ж твоя Петрівочка, та й настане.
Що з-за гори сонечко, йде та й сяє,
Козаченько коника сідлає.
Вийшла його стара мати та й питає,
Ой, куди ж ти мій синочку та й гадаєш,
Вороного коника сідлаєш.
Ой, сідлаю, матінко, свого не твого,
Тай поїду до тестоньки до свого.
Ще й до тої тестоньки гордої,
Ще й до тої дівчиноньки молодої.
ДМИТРА Після Покрови Дмитрова субота, панахиди
правлять. «До Дмитра і дівка хитра, а після Дмитра –
сякий-такий аби був, аби хліба роздобув».

с. Гаркушинці

МАЛАНКИ Один день колядують, а на Маланки щедрують. Хлопці щедрували з звіздою. Давали оладка,
вареники, гроші. Щедрували на дворі і в хаті. Як зайде дівчина на Маланки першою в хату, то кажуть, що
буде теличка, а хоч ягничка, а як хлопець – то бички
або баранчики. Співали:
Щедрівочка, щедрувала,
До віконця припадала.
Чи вже тітко напекла,
То винось до вікна.
Бо ніколи ждати,
Примерзають п’яти.

Е

Записала С. Щербань у вересні 1989 р.
у с. Гаркушинці Миргородського р-ну Полтавської обл.
від Дворник Марії Семенівни, 1925 р. н.,
Ксьонз Марії Ананіївни, 1921 р. н.,
та Пилипенко Катерини Андріївни, 1908 р. н.

Перед тим дитятком пастушки з ягнятком,
На колінця припадають, Христа Бога
вихваляють.
Просим тебе царю, небесний сударю, пошли,
Боже, літа многі:
Цьому дому господарю, щоб і хліб родився,
Щоб і скот плодився, щоб і цей же пан хазяїн ні
в чім не журився.
Не так господарю, як тій господині,
Пошли, Боже, літа многі, од віку і до нині.

КАТЕРИНИ, АНДРІЯ Гілку вишні садили в горшки, як
зацвіте до Різдва – заміж піде.

ІМ

Ф

пряРІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР До Різдва на досвітках прядемо у бідних людей. Одпрядали у п’ятницю по п’ять
пасом і несли по півмітку з дому. Як несли півміток,
мато через п’ятницю одпрядали з мички досвітчаної матері. Дочки багатих окремо хату наймали, а хлопці всі
додо них ішли. За багатих і заміж повиходили. На донаколядусвітки несли курку, муку, сало, молоко, хліб наколядують. Варили капусту, кисіль, локшину, картоплю. Сніг
одкидаємо од хати, доріжку прочищаємо або попіл
косиплемо, щоб видно було хлопцям, де досвітки. У коробки попіл набирали, протрусили до дороги. Дівчата
сміються, співають і їх уже чують хлопці, знають куди
йти. Дві неділі святок гуляли, Святвечір – вдома. На
Святвечір дівка йшла під вікно до сусіда і слухала, що
там казали. Якщо чула, к приміру «іди не оглядайся»,
то значить піде заміж, а якщо кажуть «а хоч би ти ка
каменем сіло», то – ні. Дівка слухає, що в хаті скажуть.
Як багато дітей в хаті, то всяке казали, а дівка стояла,
щоб її не бачили.

Меланка ходила, Василя просила:
Василю, мій тату, пусти мене в хату,
Я жита не жала, вкрай столу стояла.
Золотий хрест держала,
Золотою кадільницею курила.
Кадітеся люд, ось вам Христос буде,
Богу свячу ставте, а нам пиріг дайте.
Вечір добрий.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На другий день йшли до церкви, всі
гарно вбрані. Увечері йшли на вечорниці – дві неділі. На перший день Різдва колядують, хлопці і дівчата. А діти колядують раніше. Вдень дітвора під вікна,
а хлопці і дівчата в хату. Одчиняють двері і кажуть:
«Благославіть колядувати». – «Бог благословить, – одказували, – колядуйте». Колядують, ніч захватить,
а тоді увечері йдуть жінки й чоловіки. Гроші дівчата і
хлопці складають і виряджають святки. Співали:
Нова радість стала, як на небі хмара,
Над вертепом звізда ясна увесь світ осіяла.
Де Христос родився, з Діви воплотився,
Содержатель всього світу в ясельцях
положився.
Не в гарних палатах, а у стайні на сінечку,
При тихих ягнятах.
Там Пречиста мати його пильнувала,
Всьому світу щастя, долю у його благала.

(ВАСИЛЯ) На Новий рік хлопчики посівали:
(В
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
Да
«Сію, сію повіваю, Вас з празником поздоровляю». Давали гроші. Увечері вечорниці. Проти Нового року чече
вали
рез хату чобіт кидають, було і кілочки іде у тинові перепере
рез
щипує – «вдівець, молодець». Як сім’я велика, іде дівчи
дівчина під вікно і слухає, що там кажуть: «Іди», чи «сядь».

Й
ЙОРДАНСЬКИЙ
СВЯТВЕЧІР На Голодну кутю мішають
кутю, йде на двір з кутею, а лошкою гуркає од ворота,
звідки собаки загавкають, туди заміж іти. Співали:
Що й на річці на Йордані,
Приспів (після кожного рядка):
Щедрий вечір, добрий вечір.
Там Пречиста ризи прала,
Вона прала, випирала,
На ялину повішала,
Повій вітер буйнесенький,
Пригрій сонце яснесенько,
Там висуши ризи тонесенькі,
Де взялися божі янголята,
Взяли ризи на крилята,
Та й понесли під небеса,
Всі небеса ростворились,
Всі святії поклонились,
У цій хаті на покуті,
Ісус Христос вечеряв,
Вечеряє щуку-рибу й осетрину,
Прийшла к нему Божа Мати,
Прошу, Мати, вечеряти,
Не хо, сину, вечеряти,
Ой дай мені ключі золотії,
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Одімкну я рай і пекло,
Та й випущу всі праведні душі,
А однії душі не випущу,
Бо ця душа в світі прогрішила,
У п’ятницю рано проспівала,
А в суботу рано не вмивалась,
А в неділю рано поснідала,
Отця – неньку розгнівила,
Старшого брата налаяла,
Тільки подумала, та й у пеклі стала.
Як співають цю щедрівку, то всі починають, а одна з
цього гурту вершить.
МАСЛЯНА Масниця. Вареники варили, шили сорочки,
варили ушку з м’ясом на Масницю, на останній день.
Гуляли, співали, дівчатам засватаним пісень співали.
ВЕЛИКДЕНЬ Перед Великоднем – веснянки. У піст починали:

Приспіви:
Пеленою утиралася, бороною причисалася.
Бороною причисалася, у заслінку видивлялася.
У заслінку видивлялася, до козака прибиралася.

Е

Весняночка, паняночка, де ти зимувала?
У лісочку на дубочку, на сорочку пряла. У-у-у
Сама пряла, сама шила, сама й поносила,
Не сама ти її пряла, кума помагала
То за хліб, то за сіль, то за кусок сала.

а тоді вже прясти. Вал не пряли на досвітках. Дома
клочки мати пряде. Хлопці і дівчата співали умісті.
Приходили з музикою. Лягають спати дівчата з парубками. Кодрі стелили, рядно, подушки. Хлопці підмовляються до дівчат, щоб ночувати. Бликунчик горів,
лампи світили колись, лучину палили на припічку.
Вставали в часів чотири-п’ять, встає прясти, щоб напрясти починок. Увечері у неділю скоріше виряджали
[хлопців], бо рано дівчатам прясти. Хлопці мички палять, як сердитий, як не схотіла з ним ночувати. Раненько в понеділок йшли додому. Сіріє і йдемо додому, щоб менше бачили люди. Ще з прядками йдемо, то
ще вдень вдома прядемо. На досвітках співали:
На досвітки собиралася,
З помийниці умивалася.
Ой, дьор гуляла, на бадьор гуляла,
Апчхи чорнява, з козаком стояла.
З помийниці умивалася,
Пеленою утиралася.

с. В
Великі
еликі С
Сорочинці
орочинці

Ф

Колиски
лиски і співали всякі пісні. Колиски робили на
вигонах. Ходять деякі прядуть вже до ткання все гоготують, щоб до Великодня виткають, щоб не остався
ст. На ВеВе«дід» (верстат) в хаті. Досвітки з місяць в піст.
ликдень – колиски. Тиждень, а мой довше грала, музимузика, танцювали, співали.
ПЕТРА І ПАВЛА Петрівки
трівки співали на вулиці:

ІМ

Та ти Петре та Іване, та вже ж твоя Петрівонька
минає,
мин
ає,
Половина літечка минає, а козаченько коника
сідлає,
сі
длає,
А сідлає свого не твого, там поїдем до тестенька
до мого
До тестонька, до тестуні, до дівчини до Настуні.
Здрастуй, здрастуй, мій тестеньку, добрий тобі
день,
Оддай, оддай свою дочку, хоч на один день.

лиця – по кутках. На колодках сидять дівчата з
Вулиця
хлопцями. Хлопець з дівчиною пішли до своєї хати,
там сидять любуються. Влаштовували на вулиці й тан
танці. Переспівуються на кутках:
Ой нате вам, городяни, коробочку терну,
А нам дайте, передайте Грицькову перерву
[Тонка, негарна дівчина].
Ой, нате вам, бойківчани, коробочку маку,
А як прийдуть ваші хлопці, покажем їм сраку.

ТРІЙЦЯ Віха проти Тройці ставлять на кожному кутку.
Осику зрубають, уквітчають квітами і закопують і ще
чотири гілки коло неї закопують навхрест. І цілу ніч
хлопці коло віхи стережуть, щоб ніхто не вкрав. Сиділи коло віхи нишком. Це перед Тройцьою.
ПОКРОВА Після Покрови вже ходимо мнять прядіво
до жінки, що сама жила. Багатенько ходило – дванадцять дівчат. Одпрядали у п’ятницю хазяїну, що пустив
на досвітки, а в суботу до вечерні йдемо, а в неділю
сходимось, ночуєм і рано вдосвіта встаємо прясти. До
Покрови ходимо на досвітки шить. З місяць шиємо,

Записала С. Щербань у вересні 1989 р.
у с. Великі Сорочинці Миргородського р-ну
Полтавської обл.
від Мухи Ганни Герасимівни, 1906 р. н.

П
ПОКРОВА
ОКРОВА
ОКР
ОВА Вос
Восени, як сніг упаде, а зразу ходили мняли
прядіво, мняли у ногах, у когось коло хати на рядні, на
дошках. А досвітки – дівчата прядуть чи вишивають,
а хлопці приходять співають, танцювали. Йдемо на
досвітки – прядку несемо, днище, гребінь, мички, ряд
досвітки
рядно, самому з дому рядном чи носилками несли, щоб не
замітили. В тиждень раз понесеш, хлопці оставались
ночувати, рядном укривались. В обнімку лежали. Тоді
вже брав. Стукають у вікно, а дівчата ідуть відчинять,
молоденькі ховались від хлопців і не ночували. Якому кортить, дівчина, прийме гребінь і сидить коло неї.
У п’ятницю вишивали, а так – пряли. Досвітчаній матері одпрядали, приносили і гостинця. Дівчата розувалися і пряли босоніж.

ХОРОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Новоаврамівка
Записала С. Щербань 25 травня – 7 червня 1989 р.
у с. Новоаврамівка Хорольського р-ну Полтавської обл.
від Ганзенко Олександри Василівни, 1906 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Пекли пряники. Жерстяними і
деревяними формочками витискували, на ярмарках
купували.
МАЛАНКИ «Чи можна колядувати?» – питали, коли
у хату заходять. А щедрівники під вікно: «Чи можна щедрувати?». Дітвора щедрує на Маланки, перед
Василем.
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала,
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Чи ти тьотю наварила,
Чи ти тьотю напекла,
То виносоте до вікна.
Парубки і дівки також ходили. Дівчину вбирали Маланкою, вбрана як молода. З Маланкою заходили з
хату, давали не скупо. Міхоноша носив торбу, клали
сало, пироги, ковбасу, оріхи, яблука щедрівникам. Посипальники йдуть – хлопчики і хлопці не зовсім парубки. Співають:
На щастя, на здоров’я, на Новий рік
Роди, Боже, жито, пшеницю, всяку пашницю,
Здрастуйте, з Новим роком, з новим щастям,
З празником будьте здорові.
Як колядують, то ззаду йдуть цигани і все забирають,
все, що в сінях стоїть: курку, молоко, сметану. Зносили все і гуляли. Дівчата ще й готували.

ІМ

Ф

Е

ПОКРОВА Після Покрови досвітки. А починаються
ще раніше, коли мнуть прядиво коло воріт або у дворі сходяться до подруги. На землю кладуть дошку,
тоді мнуть босими ногами. Одна дівка на дошці. Бере
жменю, зімне, тоді тіпає об деревину, об стовпчик або
об терницю. Потіпають, а тоді мнуть. За вечір могла
повісмо зімняти. А хлопці посходяться і жарти всякі, крадуть прядиво і ніби то мнуть і хлопці, і дівчата
тоді тута і співали дівчата, і хлопці, і переходить наа
гулі. Матері микали мички, на прядіння заготовлязаготовляли. На досвітки йшли, беруть прядки, гребінь, йдуть,
прядуть а хлопці чудять ззаду гребеня, поки мички
не скине з гребеня. Вечернична мати, більше жінкавдова. Лягали спати. Увечері дівка несе або парубок
солому. Не сплять, а обнімаються, качаються, а деякі
сидять за столом. Соломи накладають і ряднами зазастеляють. Місцями міняються на досвітках. ВечорВечорничній матері несли дівчата сало, хліб.

брали кутю у миску і узваром залива, і медку вкинули.
Лампадка горить, молилися. Перед іконами на Святий
вечір поставили сніп. Ввечері вносив батько і ставив
на покуття. Батько ставив рано і кутю. Сів батько первий, перехрестився, взяв ложку з’їв. «Сідайте», – сідаємо. Згадували покійних, казав: «Приходьте вечеряти».
Скатерть на столі тільки такий. Витканий в кружку,
Боже сохрани, шоб ляпнути. Все пісне! Кутя, пісний
борщ, пісний суп з квасолею, пироги з квасолею, з капустою, з ягідками, озвар. Батько поставив сніп той,
ото вже повечеряли і качайте на піч спати, бо вони
рано йдуть до церкви. А ми ждемо, ждемо батька й
матір – їсти вже хочем. Приходять з церкви і обідаємо.
Витягає мама борщ (у кожному дворі було курчатко
на Петра, і оце ріже мама на борщ, так годиться; а тоді
мандрики) зерном з того снопа засіваєм. Як вечеряли,
повставали там все лежить до ранку, як прийдуть з
заколоцеркви витягают борщ, витягают до борщу; як заколо
ли порося, а там хвіст є. Оце мама ріже локшину хвіст
кипить. Це до борщу локшина з хвостиком. Такий той
борщ добрий у печі кришечкою накритий. Я пекла
пироги і всім, всім, було, даю. А мати, було, й каже:
Кли«Давай, давай може сама себе й поминатимеш». Кли
Батькали мороза в хату на Святвечір об’язательно. Бать
ко виходив покропив все у повітках, став на порозі і
каже: «Морозе, Морозе, щоб не поморозив ні ягнят,
ні телят». Як у кого є околот, як простеле по хаті, як
ідеш шав, шав, шав, пахне. А той снопик, що в кутку
стояв обмолочували і як на поле приїхали, то хазяїн
з шаньки засівав. […] Мама пече пироги з капустою.
З сливами (у нас був сливник), узвар, груші варені,
кутя, квасоля, юшка з рибкою, риба, сім’яна олія, на
ній посмажили рибку. З м’ясом пирогів напекли – не
рушдадут, в горщик, вони їх смальчиком помазали, руш
ником обкутали в піч поставили, як витягнули – як
ником
пушок. Риба на Свят-вечір – просіл, а ше ж пироги з
пушок.
квасолею, з грушами – пісні. Пироги з маком. Кутя –
яшна. Ячмінь провіяли, висушили, побризкали, іди
на ступу, товчеш – кутя настояща. Яшна кутя, добра,
така як звариш, туди мачку, сахарку – добра. Оце ввечері зварили узвар, зварили кутю, пироги нескоромні,
а рано: «Михайле, Михайле!» – «Що таке?» – «Вставай
кутю став». Чую батько каже: «Узвар на базар, а кутя
на покуття». Батько ніс і кутю, і узвар, і пироги пісні.
Звечора постелили сіна таке, як кубло, це вже завтра
перву кутю ставили, горщок новенький, і з узваром –
новенький, на столі, на покуті, де образи стоять.

ШИШАЦЬКИЙ
ИШАЦЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН
смт Ш
Шишаки
ишаки

Записала С. Щербань 20–29 вересня 2006 р.
у смт Шишаки Полтавської обл.
від Заїки Софії Михайлівни, 1915 р. н.

жили. Вишні різали, поставила у воду.
КАТЕРИНИ Ворожили.
ез хату чобота кидали. Хто вкраде, то оста
АНДРІЯ Через
останеться боса дівка.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мили хату віхтем, лугом
мили. Свята вечеря. Великий празник. Перед Різдвом,
це ше ж воно Пилипівка, кожен ріже свинячку. Увечері наварили вареників, вергунів. Прийшли вечірники. Положили мама з таким пиріг, а посередині озвар,
кутя. Пішли до хрещеної матері, приходимо, мама забирає все, а свого наложила. Сідають вечерять, щоб
була на кожному нова сорочина полотняна. Купалися?
Об’язательно. Вносять ночви, перекупали дітей, сидимо на печі, купаються мати й батько, тоді вже вечерять.
Ми поносили вечерю, а тоді вже всі сідаємо вечерять.
Товкли ячмінь в ступі, а варили в горщику, горщик
новенький і на озвар, і на кутю новий горщик – на
озвар більший, а на кутю менший. Узваром заливали
кутю. На покуті ночувала кутя і узвар, тоді з покутя

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Рано управлялися ішли в церкву.
Колядували вдень, хлопці колядували. А на Маланки,
було щедрують. […] Рано на Різдво – борщ мама зварила з м’ясом локшину до борщу, прийшли батьки з
церкви витягла мати з печі борщ – пахущий, пахущий.
Поставили його в горщику, порізали бурячок, укинули м’яса – реберця, бурячок порізали з квасу витягли,
поставили в піч, накрили кришечкою, кинули ж картошку, а капусти не було, капусту шаткували і їли, а в
борщ не клали, чого не знаю, а тепер, як немає капусти,
нема борщу. Прийшли батьки з церкви, пообідали з одної миски. А як борщ пісний варили, з квасолькою, затруть пшінцем, перчику вкинуть, а в кого є коровчина,
то кашу молошну до Різдва. Закололи к Різдву, кладут
у мішок сало, кладут сало, з окосту (задня частина) витягают кістку, присолили, м’ясо поштрикали ножом
(окорок) положили на сало, тоді салом до краю мішка,
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зв’язали і на горище, а тоді перед весною, щоб сало не
старіло, засиплять житнім борошном, як береш на роботу, то шоб було сало свіженьке. Як не жили, а к Різдву
поросятко держали.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий рік хлопчики посипають, хлопчики.
ВОДОХРЕЩА Орданя. У нас же річка, то там. Перед тим
Святвечір. Ідуть на другий день на Псьол вирубають з
льоду хрест, червоним квасом обливають і йдуть сюди
з церкви батюшка, охрести несуть, прийшли до Псла,
коло цього хреста батюшка править. Ополонка, пускають голуби, як пустили голуби, беріть воду. Набрали води у глечик, у тикву набирали, кому недалеко – у
відро. Не сядут їсти, поки не нап’єся свяченої води,
скотині дають водички свяченої і в колодязь налляють. А шоб не напився, не вмився, рук не помив – не
посадять і їсти.
СТРІТЕННЯ Стрічалася зима з літом. Свічку стрітенську беруть, як ідуть паску святити. Поставили паску,
застромили свічку у паску, стрітеньська свічка горить
біля паски.

ТРІЙЦЯ Кожне біле хату, білять хату, рушники стирають. У суботу напікають що хоч – пироги, орішки,
кренделі всякі. Увечері у Клечану суботу: «Піди по
клечання, а ти піди нарви чебрецю і васильків». Торба
полотняна – приношу. «Куди його». – «Підожди». Пішов батько по клечання, приніс цілий оберемок, зразу
причепив на хвіртці, як нема хвіртки, то на воротях
причепив. Пішов до сарая, під стріху – то липину, то
берестину, то ясенину, ага, прийшов батько до порога
рубав кілочки, трішки копнув, застромив клечанину і
забив кілочок. Коло порога троє – липа, кленина, бебе
рестина, і в повітку позастромляв троє. А тоді вносе в
хату оберемок, почина з покуття. Батько квітчає об
образи, на вінчальні, там рушники, мама почепила. По
посо
всіх стінах, і по вікнах, і де хоч клечання. Там і посохне. Сволок, було, помиють, приберуть, чисто і там
ва
клечання. Долівка помазана в суботу, потрусили вапонад
сильками, травичкою застелили, понапікали понадвечором поприбирали, те голову змило, те скупалося,
те вправляється, те ще пасе. Осоку по хаті, становлять
квіти в глечиках. На Тройцю на вигоні співали. Поми
Поминали у цей день. Давали людям у кого що є – пиріжеч
пиріжечки, орішки ото таке. Клечання спалювали на третій
день.

ІМ
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МАСЛЯНА На Масницю приходили куми, якась кума
пригласила, не в кожного була корова. «Приходьте
будемо вареники їсти, приходьте ж, завтра Масляна».
Збираються і співають жінки. Співали, п’ють варену.
Тиква така. Кришечка, було, варять озвар, зварили,
юшка там, перець пахущий. «Кума, витягай вареварену з печі», – вона тепла, сходились і пили. Наливки
не було, сахару ж не було. Вишні були сушені, сливи
сушені. Кисіль варили, варили. На Масниці чіпляли
парубкам колодки, дівки чіпляли, з дерева. Деревину
обробили, вона біла, одпиляли, тоді чіпляли вірьовку,
і причепе, та й тягни. Потягне та й піде парубкувати.
Ото нарегочуться, було, нарегочуться: «А-а-а потяг
колодку, потяг колодку».

ВЕЛИКДЕНЬ На Великдень у церкву. Чита батюшка до
дванадцяти ночі і до Христа дочитався, як ударила
пісня «Христос воскрес, Воістино воскрес». Красиво!
А тоді поснідають і йдуть на колодку гомонять, той
розказує про те, а той про те. Колиску хлопці робили.
Е, колиски були. Тут де я жила було багато берестин,
оце хлопці перед святом, вервечки рубають, парять,
скручують вервечки, перед Великоднем роблять колиски. Ціле літо стоїть.

ДІЛОК У великопісний
великопісний Жилавий попоЖИЛАВИЙ ПОНЕДІЛОК
неділок, не ходили попід хати. Кортит піти до сусід,
а мати: «Я тобі дам, на піч».
ДІЛЯ Вербич. В суботу ввечері нарубали
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
верби і положили кругом церкви, вона ночує. Рано
в неділю батюшка править, посвятив ту вербу, начи
начина роздавать. Посвячену вербу садили в дворі, біля
колодязя. А в хаті за сволок клали свячену вербу, як
було печемо паску, оце її для того тримали, є паска з
шишками, візьмем прутики з тієї верби і шишки попо
приколюєм на пасці. Оце зробили паску і цю шишечку на паску, і одну, і п’ять – одну посередині і чотири
по боках: «Візьми прутик верби та поприколюй», –
було каже мати. Так вона і сходе, витягаєш паску, ото
як несеш на річку свячені шкурки, ото і ту вербичку,
що приколювали шишки, несеш, і курям не давали і
оті кришечки, як паску поїли, поїли свячені яйця, а ці
шкурки зібрали і на річку, нехай пливе. А як посвятили вербу, били вербою і казали: «Не я б’ю, верба б’є,
через тиждень Великдень».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Купатися об’язательно і прибирали.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Це ж плащаниця. Паски пекли в
суботу, у Великодну суботу, це все прибирають. Рушники вишиті, качати на завтра на Великдень, це все
робила я. Сорочка біла, ото було все своє. Крашанки
красили в четвер і в п’ятницю. У цибулині і в красках.

ЮРІЯ «Сонько,
«Со
«Со
ЮРІЯ
ходімо подивимось на жито». Як сяде
орел і сховається в житі, то буде врожай. На Юрія,
орел
щоб напаслася, щоб не хворіла худоба, виряжали на
Юрія пасти. Нитка червона у голці розділила хвіст замотала, щоб ніхто коровки не зурочив. У хвості голка
з червоною ниткою, обмотала. «Виганяю коровку на
пасьбу, щоб ніхто не зурочив», – це я бачила.
ВОЗНЕСІННЯ Бублички пекли. Як я була невеличка,
співав чоловік-каліка, на кобзі грав, його привозили
до церкви. Копійку йому кинуть, дві копійки то найбільше, то пиріжок, то шматочок хліба.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) У суботу змазали долівку, осочку постелили, як на луках
є квіточки які гарні – нарвала, в глечик поставила на
вікні. А то ж дівчата віночки плетуть, а тоді на воду
кидали, на річку кидали. Куди поплеве, туди заміж підеш. Дома нарвемо кропиви і плигаємо: і босі дівчата
і хлопці на вигоні. Будяки колючі, кропива. Нарізали
будяків, принесли, кропиви – куча, через неї плигали,
один день увечері на Купала. Сорочечки у дівчаток
підперезані поясочком з китичками, ленточку заплете
і віночок сплете.

ПЕТРА І ПАВЛА День начинає меншати на макову зернину. «Петрівка на хліб катівка», – треба їсти хліба
багато, день великий. Пекли з сира мандрики. У сир
вбивали яйце, замісили м’якенько, тоді їх масличком
перемастили і поставили в риночці в піч. Для зозулі
пекли, зозуля мандрикою вдавилася і перестала кувати. Як колос викине ячмінь, соловей голос покине.

www.etnolog.org.ua
ШИШАЦЬКИЙ РАЙОН

Ячмінь колос викине, а соловейко голос покине. Як
вирядили пасти на Петра, а воно ж празник великий,
так ото там в полі пообідаєм всі разом – те пирога, те
мандрику винесло...
МАКОВІЯ Маковики пекли, несли святити до церкви,
таке, як ото медяники. А дома пекли корж на воді, товстенький корж. Як у кого є мед, а як нема, дає мені риночку, потерла мак. Тоді переварили воду, перемішали
мак з водою, мед, наламали коржа того, сідайте тьопайте. «Кума, ви пекли шулики?» – «Та хто їх там пік».
Колись пекли, пекли. Пшенишна мука, як є трошки
підситок густіший, так підсієм. Замісили на воді, товстенько розкачали, несолоний, у піч, а він сам по собі
піднявся, аж почервонів. Батько тре мак. Мама бере
череп’яну миску, опішнянська така червона, ламає
корж на кусочки, з маком, з медом. Сахару не було.
Обідали. Поїли борщ, пісненький, а тоді коржі.
СПАСА Святили мед, яблука, а кругом церкви стільки
того мира, певча співає. У кого дитина вмерла, до Спаса мати [яблука] не їла, а вже, як посвятять тоді їла.
Варили кисіль, пироги з сливами пекли.

МАЛАНКИ На Маланки як чхнеш, то шось тому дарували. На Новий рік найбільше напікали пиріжків.
ВЕЛИКДЕНЬ Шоб обов’язково хата була помазана, білувать, долівки ж помазані – тоже глина, кізяк, обводили червоною глиною. І знадвору кругом.

с. Яреськи
Записала С. Щербань 20–29 вересня 2006 р.
у с. Яреськи Шишацького р-ну Полтавської обл.
від Третяк Надії Михайлівни, 1914 р. н. ,
та Тищенка Івана Петровича, 1933 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святвечір вечірники носили вечерю до сусідів. Несли озвар, кутю, пиріжки,
а нам давали на обмєн те саме. Більш не клали, як три
пипиріжки – Бог любе трійцю. Особенно із капустою пи
роги, з грушами. Мед давали, у мого хрещеного бать
батька були бджоли, то і ложками мед їли, і стільник їли.
Сміття з хати не виносили, палили. Снопи у нас були,
робили перевесло і перев’язували дерево, щоб родило
дерево. На Голодний святвечір, на Новий рік прихо
приходили хлопчики посипати: «Сію, вію посипаю, з Новим
роком вас вітаю». Кутю варили два рази.

Е

УСІКНОВЕННЯ Головосіка. Різати нічого не можна і
борщу не варили, ножа в руки не брали.

Прийняв страсти, прийняв рани,
За християнство православне.

ВОЗДВИЖЕННЯ Це той день, що гадюки сходять на
кубло.

РІЗДВО
Р
ІЗДВО Х
ХРИСТОВЕ
РИСТОВЕ
РИС
Різдво давали дітям «коника»,
ТОВЕ На Різдво
«баришню». На ярмарку купували. У хаті на столі –
сіно пахуще, чебрець шоб там був, кутя, узвар, рибка,
горшки опішнянські. Хлібина, пиріжки напечуть. По
Посівальники посівали.

Ф

ла Покрівонька – бідна моя голіголіПОКРОВА «Прийшла
вправивонька» – це вже прясти й шити. Це грядку вправилися, іти в хату сідай мички. Після Покрови і весілля.
иїхав Михайло на білому коні», – це вже
МИХАЙЛА «Приїхав
сніг пада.

с. Велика Бузова
узова
узов
а

ІМ

Записала С. Щербань 20–29 вересня 2006 р.
у с. Велика Бузова Шишацького р-ну Полтавської обл.
від Шаруди Олександри Семенівни, 1928 р. н. ,
та Петренко Віри Григорівни

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Співа
Співали
ли на перший день Різдва,
йшли хлопці і дівчата. Із звіздою, то хлопці йшли.
На Сіянській горі собиралися царі,
Не царі, пани, генерали,
Не царі, пани, генерали,
Там радили раду жидівськую,
Там радили раду жидівськую,
Як Ісуса Христа уловити,
Та й уловили, юмертвили,
І на хрест його розпинали,
І на хрест його розпинали,
І терновий вінець на голівку клали,
І терновий вінець на голівку клали,
І шипшиною підперезали,
І во гроб його положили,
І каменем гроб наложили,
І сторожоньку постановили,
А сторожа ж тая кріпко заснула,
А сторожа ж тая кріпко заснула,
Прийшла Матір Божа,
Сторожа й не чула,
Ой Боже ж мій, ой сину ж мій,
За кого ж ти, сину, страсть приймаєш,
За кого ж ти, сину, страсть приймаєш,

НОВИЙ РІК (В
((ВАСИЛЯ)
ВАСИЛЯ) Напікали багато пирогів – ночкови. А хліб пекли житній, яшний, гречаний, пекли ко
лядникам. Колядники ходили колядувати і оце дава
лядникам.
давали хліб – хлібину. Колядники – хлопці, дівчата звізду
ли
несли. Перед вечором ходили. Міхоноша носив, а тоді
ділилися хлібом. Співали:
Щедрівочка щедрувала,
До віконня припадала,
Що ти, тітко, наварила,
Що ти, тітко, напекла,
Винось, тітко, до вікна.
Щедрик, ведрик,
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски,
Дайте кишку,
Скину на вишку [угору],
Дайте ковбасу,
Додому понесу.
МАСЛЯНА Вареники варили і сметана ж була. Виїжджали. Брали одноконні сані і дишіло викинули. На
верьовках витягають на гору. А народ поділений, можна сказати, на три частини, молодь – хлопці і дівчата,
жонаті до тридцяти років, і третя частина – пожилі.
Якщо схотів хтось з пожилих спуститься з гори, сів
на сани з’їхав, і його ж витягти треба на гору! І молоді
тягли. А як баба захоче спуститись на санях? Бабу ще й
піддержують дівчата, щоб вона не впала, і прута ще беруть дівчата, і прутом хлопця, хто найближче достане.
Кого достала прутом, тому вечором треба дівку про-
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вести. Прутом діставала не кого попало, а того, який
подобався. А як молоді катаються, це обов’язково треба було перекинути сани у снігу. Всі сміються, а дівчата ловлять того, що перекинув, хватають снігу і за
пазуху, і куди завгодно. Виходять на гору, катаються,
веселяться. Виходили з балалайкою, гармошкою. Це ж
вже воно заходить піст, а вони осталися нежонаті і оце
почепим колодку. Жінки збирались, туди чоловіки не
допускалися, і я не бачив. Співали жінки, щось розповідали. Збиралися вони по кутках, хат шість-вісім, так
було у Тищенках.

ТРІЙЦЯ Клечання ламали липове, кленове, осикове,
за картини клали, а перед хатою на порозі гілочки
почеплять. Де корова, там чіпляють.

ІМ

Ф

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Хату прибирали так само, як і на Різдво,
прибирали, мастили долівку; рушники прали та чисті чіпляли от таке. У вівторок вже хати помазані, продукти підбираються. Церкви вже не було, розвалили
у 1939 році. Десь десяток кілометрів, там був піп, і
ото туди ходили святить паску. Привозили і Фредун-

ського попа святить. Полотно оце шо ткали, сувої
полотна десять-п’ятнадцять метрів, оце два шматки,
один у торець другого розкладається. Тоді принесли
святить кажний на це полотно ложе паску, пиріжки.
Так кожен робить, діставали з кошиків і клали все на
рушничок на тому полотні, крім паски, яєчка різнокольорові, паска, пиріжки. [...] Вечором служба, всеношна, а утром посвятили, забрали, явилися додому.
Той, хто святив, поздоровляє всіх з Великоднем і починають снідать. Паски пробують, крашанки, говорять, що дай Бог діждаться до слідуючого Великодня.
Звісне діло, як ідеш паску святить, то з яким сусідом
поскандалив, треба мириться, кажуть один одному:
«Прости мені».
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БЕРЕЗНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Бистричі
Записав О. Васянович 10 жовтня 2004 р.
у с. Бистричі Березнівського р-ну Рівненської обл.
від Столярчук Домки Йовівни, 1926 р. н.,
Дзюби Наталі Миколаївни, 1950 р. н.,
Кравчук Півонії Потапівни 1936 р. н.
та Кравчука Володимира Васильовича, 1930 р. н.

ВЕРБНА
ЕРБН
ЕРБ
НА НЕДІЛЯ
НЕ ДІЛЯ Прийш
Прийшов
ов Вербіч – кожуха тербєч.
Вже по вербу йдем, то буде холодно.

Е

ВАРВАРИ Варвара – заварить, а Микола – завудить,
а Ганна подмаже і дорогу покаже.

Яка погода на Благовещеннє, то така буде і на Великдень. Таке совпадає. До Благовещення санок не ховай.
Як пчола до Благовещення вилетить, то ще одседить
стилька, скильки вилетить до Благовещення. До Благовєщення не мона землє чепать, але зара чепають.
одЯкшо до Благовіщення вилетить пчола, то ще тоді од
седить. Але це неправда. На Благовещеннє не печуть
венечого, а в пече мусять топить. Благовєщеннє – то ве
лике сьвато.

ЧИСТИЙ
Ч
ИСТИЙ
ИС
ТИЙ ЧЕТВЕР Чіс
Чісти
ти четвер до Паскі.
ВЕЛИКДЕНЬ
В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Гр
Громова
омова середа по Пасци – не мона землє
чепать.

ІМ

Ф

лодєж бере узуваннє, іде да
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Молодєж
кідає через браму. Да куди кіне сапожка. Да у які бок
носом упаде, туди замуж пойдеш. Мороза колись гугукали на кутю, а тепер же такого нема. «Морозе, МороМорозе, ходи в хату». А вон каже: «Подожди». До то други
чоловєк стоїть. У ту кутю, то ми все копейки кидали
колись. То ми вже вельми шукаємо, а як знайдемо ту
копієчку, то вже вельми щастя буде. Це в ту кутю, шо
перед Новим роком. Берем оберемки дров і несем у
хату, по п’ять оберемков внесем. Наносили тих обеоберемков, щитаєм по парах. І є таке, шо як до пари, то
буде пара у цом году. А як нє, то нє.
ВОДОХРЕЩА Трещи
ещи – не трещи, то вже Водохрещи.
Уже не буде такі мороз. Воду сьватять, то насамперед
хату кроплять і колодеза, і худобу в хлєвє. Все покро
покроплять. Це на Крещеніє такеє. На Водохреща віпалю
віпалюхресють хрестика, як воду сьватять. На бальку сьому хрес
тика випалюють свєчкою наветь і печуть хрестики на
Хресця. Стариє люди то завше таке робили, а молодєж
тепер – нє. На Водохреща лєзуть просто в ополонку і
гокупаютца. Трещи – не трещи, а вже сонце пошло го
рою. Хоч трещи, хоч не трещи, а Водохреща вже пройшли. Вже такого морозу не буде, такого холоду.
СТРІТЕННЯ Стречаннє – стречаєтца Зима з Лєтом. Хто
переможе. Як капає з стрехи, то буде весна ранняя,
а як не капає, то буде позняя. Як мороз буде, то ще
буде сорок раз морозу. А як пєвень води нап’єтца на
Стречаннє, то лєтом бічок напасетца. Лєтом тепло
буде. На Стречення як певень води нап’єтца, то на
Юр’я вол напасетца. Рання весна буде.
ЯВДОХИ На Явдокі розсаду сєють.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозов.
БЛАГОВІЩЕННЯ Бжола вилєтає як рано, то кажуть, шо
буде холодне лєто. А як сєдять да вилетить бжола познєй, до буде лєто теплєше. Це так до Благовєщення.

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕ ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
Н А посля Паскі – четвер – великдень мерших.

ЮРІЯ Вари
Варили
ли яйца і брали, йшли на поле, на жито.
І йшли, качали по жіті, шоб урожай був. Яйца бєлиє.
Люде
Люде не качалися. Косточки вивеземо, закопуємо у
жито.
жито. Яєчка варимо. Ідем, качаємось по житі. Да буде
жито вельми велике. Закопуємо, мабуть, шоб урожай
великий був. Обязатєльно свячену крашанку брали.
І лушкайки тоже у полі закопували. На Юр’я вербою
виганяли худобу. Хрестики даємо коровам.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО У году єден Юрей, а Міколи –
дьвє. 22 мая і 19 грудня. Мікола ся, шо майова. То якбі
лєто. До Миколи подаєш сєно, треба поховать вили.
До Миколи не сєй гречки і не стрижи овечки.
МАРКА-КЛЮЧНИКА Земля на Марка-ключника тепер
одкриваєтца. Як хто рано посадить, то воно померзне.
На Марка-ключника нечого не садять, бо воно буде як
ключечки.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Колись,
як Іван Купайло, то виходимо дивитця, як «сонце купається». Так, якбі віріне і назад. Так у хмару. Віскочіть
трошкі ди й назад. Воно меняєтца всема цветами. Купаєтца сонечко. Всєма цветами переливаєтца.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива почінали по Петрі, а часом, до
Петра вже пожнуть. По Петру да й по теплу. Жнива починали посля Петра. Перед Петром только зажинають.
ПАЛИКОПА Паликопи не справляли, але кажуть: «Шо
Ганна нажне, то Паликопа спалить». На Паликопу неможна жита жать, бо Паликопа шо нажне, то Ганна
спалить. Обізательно. «Куди це ти єдеш?» – «Поєду по
жито». Це на Паликопу нажато. Як вон єде, ще не доєхав до того житечка до тих копей. Вже нема. Спалило.
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ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Посля Іллє не мона купатца,
бо Ілля насцав у воду. Грех купатца. Вже не мона.
СПАСА Пришов Спас, то бери рукавици про запас.
ПОКРОВА На Покрова, по Покрові зоре бабіне лєто. Як
із заходу, із повночи вєтьор на Покрову, до буде так
целу зиму. А як вєтор із повдня, то буде тепла зима.
На Покрову як із повдня вєтьор буде, то буде зима тепла, а як з повночи, то буде рання і холодна. Покрова
як накриє листом, то не буде великоє зими, а як снєгом, то буде велика зима. Скуль на Покрову вєтьор, то
стуль буде всю зиму дуть.

с. Кам’янка
Записав О. Васянович 9–10 жовтня 2004 р.
в с. Кам’янка Березнівського р-ну Рівненської обл.
від Базелюк Степаниди Павлівни, 1918 р. н.,
Драганчук Єлизавети Іванівни, 1910 р. н.
та Базелюк Надії Миколаївни, 1953 р. н.
ВАРВАРИ Варвара – заварить, Микола – закує, а Ганна
помаже і дорогу покаже.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербич – кожуха тербич. Вже холодно. Часом – ще тепло, а часом, то такий холод – і мороз, і снєг. Йшли по вербу, то ще буває холодно.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть виплювали хрестика на
стелі чи на дверах. А потім, як приносили свячону
паску, то його стирали.
ВЕЛИКДЕНЬ Городить не мона од Великодня до Провод. Як хто погородив, то розкридали плоти. Як не
було дощу, то розкидали.
ЮРІЯ На Юр’я по житі качалися. Брали дєжу да яйца,
качалися по житі, шоб гарне було. Шкаралупи з яєц
закопувикидали на воду, а як води немає, то на полі закопу
вали, шоб не валялося. Пили і горілку. Колись не пили
холодбагато, не було так багато горілки. Часом так холод
но, шо на Юр’я паши нема, але на Юр’я завже корови
вигонили на ранню росу. Юрей один, а Миколи двоє
у году. Колись, на Юр’я, брали бутилку, брали хліб,
яйце, шо на Паску святили, брали з собою, ходили у
поле, шоб літом град не побив, шоб не поламало жита.
Обходили поле, сідали, збиралися по 2–3 господаря.
Пообідають. Те, шо не доїли – закопають у полі, шоб
грозовиця, град не побив зерна. До Юр’я треба, шоб
забуло жито і в дурня, а на Миколи подавай і вилки за
ховай. У году два Юр’я, два Миколи, дві Ганни.

ІМ

Ф

Е

МАЛАНКИ Мороза гукали на другу кутю – Щодруху,
Багату кутю. «Морозе, Морозе, просимо на вечеру», –
казали. З качалкою виходили надвор, кожуха вивовиворочали. Батько виходив. Кутю для Мороза не клали.
Як поєдять, то оставляли на столє, шоб у свято було
на столє. Як на Щедрий вечір зоряне небо, то дуже
вродять гриби. Щоб була щедра вечера, багата кутя,
кутю варили із пшениці, з ячменю. Заправляли медом
і горєхами, і цукром, і маком. На Щедруху заправлязаправляли салом. Мороза гукали на кутю. Ми і заре гукаємо.
переБеремо свєчку, беремо у тарелку сало, хлєб, дєда пере
одєваємо навиворот, шапку навиворот. Як хлопчик є
малий, то разом із дєдом ходить. Каже: «Мороз, МоМороз, не заморозь мене і моїх дєток, і телят, і ягнят». Це
виходило на вулицю. Качалкою по вуглє хати стукали,
шоб Мороз чув, шо його гукають. В тарелку всього по
притроху брали: і кутю, і сало, – все брали. Стола не при
празбираємо, як повечеряли,– для мертвих. У такий праз
ник приснився сон, шо ми прибрали стола, а прийшов
вечерать дєд, а не було шо вечерять. То ми стали три
рази, на всі три свята, не прибирать стола.

БЛАГОВІЩЕННЯ Як пчоли до Благовєщення вилетять, то
ще столько буде холодно посля Благовєщення. Яка погода на Благовєщення, то така і на Паску. Але це не справджається. До Благовіщення колись землі не чіпали. Пчола, як до Благовіщення вилетить, то посля ще одседить.

ВОДОХРЕЩА Трещи
ещи – не трещи, то вже Водохрещи
сопройшли. Вже больший день, вже стає тепло, вже со
нечко свєтить, вже снєг розтає, вже тепло стає. Часом
ще і у березні-мєсєци морози є. Трещи – не трещи,
пройшли вже Водохрещи. Вже всьо равно сонце буде
подниматца вище, то буде день більшать.

СТРІТЕННЯ Як на Стреченнє буде сонце свєтить, то
таке буде целе лєто: холод, вєтри холодниє, туман –
целе лєто буде холоднеє. Як на Стреченнє пєвень води
нап’єтца, то на Юр’я вол напасетца. Стреченнє – це
Зима з Лєтом стречаєтца. Як на Стрітення півень
нап’ється води, то хазяїн набереться біди.
ЯВДОХИ На Явдохи розсаду сєють. На Явдохи ходила
баба сир шкрабать да змерзла коло сиру.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то буде ще
целе лєто приморозки. Казали, шо буде сорок морозов.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Як холодно на Теплого Олексія, то
буде ще холодно, а як уже тепло, то буде тепло.

МИКОЛИ
До Миколи не сій гречки і не
МИК
ИКОЛИ
ОЛИ ВЕСНЯНОГО
ВЕС
ЕСН
Н
стрижи овечки.
РІЗДВО
ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) ПапоРІЗДВ
ІЗДВО
І
О ІОАННА
роть
роть цвіте на Івана Купайла, але йє нехто не побачить.
Папороть
Папороть цвіте на Яна, у ту ніч. Хто знайде цвіт папопапо
роті, то щаслива людина.
ПЕТРА І ПАВЛА Часом жнива до Петра уже і убрали,
а часом до Петра і не чепали. Петро – половина лєта.
По Петру, то і по теплу. Зозуля перестає кувать на
Петра. Вже меншають дні, вже ближче йде до осені.
Жнива починали на Петра. Раніше починали, шоб на
Петра напекти хліба із свіжого урожаю.
ПАЛИКОПА Шо Ганна нажне, то Паликопа спалить. Колись були такі бурі, шо могло і спалить.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилья. Як падає дощ, то буде падать
тиждень. А часом так, шо і немає дощу. На Іллю тре,
шоб дощ падав.
СПАСА Пройшов Спас – бери рукавиці про запас. Уже
холодно.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Чудо нічого не роблять. Як
не знаєш, шо то свято, то Бог прощає. Колись пішов
чоловік орать у поле. А другий іде і каже: «Шо ж це
ти сьогодні робиш? Сьогодні ж Чудо». А він каже:
«А чудо-чудо, а я буду чудить на полі». То спужалися
коні, то покалічились коні боронами.
ПОКРОВА Покрова покриє або снєгом, або листєм. Як
листєм покриє, то ще тепло буде. На Покрову із куля
вєтьор віє, то буде целу зиму вєять. На Покрову завше
із повдня вєтьор. Вітер як із східної, із південної сторони, то буде тепла зима, а як із півночі да із заходу, то
буде холодна зима. Це на Покрову.
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ВОЛОДИМИРЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Озеро
Записав О. Васянович 6 жовтня 2011 р.
у с. Озеро Володимирецького р-ну Рівненської обл.
від Дуліпи Варвари Орехтівни, 1925 р. н.
та Дуліпи Раїси Антонівни, 1949 р. н.
АНДРІЯ Було Андросу – не андросити, а Саві – не бавити, а куделину кундосити. Андрея у нас присвяток. На
Андрея ворожить молодьож.
ВАРВАРИ Варвара ночі урвала, дня доточила.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Рождєственський піст – Пилипівка. Три раза [кутю варять]. Перша – Посна кутя,
це перед Рожеством Ісуса Христа, шостого числа. У нас
«Коляди» говорять. Ми заправляєм її так: мед, горіхи,
мак. Колись не було тольки, бо не було, я вам кажу, де
набрати, а тепер-то – лучче. І люди були, тепер люди
більш свідомі. Хочуть вкусніше. [Чи казали, що потрібно першою водою з криниці залити кутю?] Було таке.
Да. І заре таке є. Зарез молодьож, то вони в це слабо
вірять. А вже такі старійші, і я біля них вчуся. Готовили за Польщі [дванадцять страв]. Не було за що. А вже
опісля, то готовили, але ж вельми багацько дванадцять
страв. Це все пісні страви. Ждуть зірку, [щоб починати вечеряти]. Це так буває, шо і не передати душевно.
Знаєте, з таким трепетом ми сідаємо. Ми ставимо її,
[кутю,] на стіл. У нас так, як покутя, немає, то ми за
столом ставимо кутю, молимося, просимо Бога благо
благо-словіння, просимо, шоб нам дожити ще рік. БлагодаБлагодарим Бога за прожитий рік. Робимо, сіно вносимо обіза
обізатєльно. На столик. А тоді вже страви ставимо. [Сіно] –
на скатертину. А ми ще, знаєте, ми сіно, батько наш як
був живий, п’ятнадцять років його немає, то він всігвсігда приносив багато сіна, він робив кубелечко і ще під
скатерть він накладав багато-багато сіна. І ми вже тоді
так. Ми говоримо через то, шо Ісус Христос родився у
сіні. Я щитаю, шо тікі того. Тому, шо, може, нам батьки
колись об’ясняли – ми були маленькі. Нічим не накринакривають [кутю]. [Чи потрібно щось казати, коли несеш
кутю на покуть?] Нас не навчили, мабуть, у нас немає
такого. Нас тоді ніхто такого не учив. Помоливса Богу,
тоді сідаємо вечеряти вже. З куті починаєм. А ще квас
такий варили. «Посний» називаєм його. Трошки капус
капусти, картопля. І гриб обов’язково. Квас. І він дуже вкус
вкусний. Він такий один раз в рік буває. Такий вкусний. Ви
знає, мама потім каже: «Ще такого звари». Но він ніяк
не получається. Тіки тоді. Він до того такий вкусний.
Узвар обов’язково. Груша, яблука. Все – сушка. Кликали: «Мороз, ходи куті їсти». Сьогодні немає вже тата, но
це мій дєдушка. А це мій тато рибак, майстер був на все
село. То це тато і його тато – дєдушка мій, і ще мамин
тато. Вони вже всі покойники. І брат мій Алєксєй – він
тоже покойнік з підесят другого року. Вони всігда виходили на вулицю, брали ружжьо, було три чи чотири,
і вони ніби так, як стріляли. Це було з таких добрих побуждєній. Вони казали: «Господи, благодарим тебе за
цей рік, шо ми прожили, і дай, Бог, нам дожити». І всігда вони встрілили всі. Це на Пісну кутю. Не знаю, чому
так. [Кликали]: «Мороз, ходи куті їсти». Ми ж його не
бачимо, а сідаємо да їмо. [Чи прибирають зі столу після
вечері?] Ні, так ночує. Так тоді треба було. Такі обичаї.
Говорили, шо це придуть наші, які померли.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колядували вже
сьомого [січня]. У нас тоді вже служба йде, увечері
[шостого січня], в дванадцять годин, і ми вже йдемо,
і до ранку. Вранці дітки йдуть [колядувати]. А ми вже
від церкви йдемо. Служба вечірні відправиться, поколядуєм, і вже все село йде по вулицях. Колядки. Нас
дуже приймають харашо. Ждуть. Тому, шо в нас багато років церква була закрита. [Що давали дітям за
коляду?] Шо було тоді. Хліб, пируг, трошки сала чи
ковбаси. Тоді ж копійоќ не було, то так ходили дітки – з торбочками. Навіть і мої дівчата ходили. Райка
і девчата. І Ганна. Ходили. Уже ж прийдут, де ж те сало
спекти – треба ж вечерати. Вже прийдут до мене. Я вже
їм уранци топлю да напечу. Сала напечу, як є, яйце
виб’ю. Як нема, то так з’їдят. Да вже те сало, пироги, да
ще, шо у мене є. Да посєдают, поєдят. О, заре давайте
копійки. І цукерки дают. Берут і цукерки. Але большинство люблять, хлопчики ходят, копійки. А як уже
великі, хористи ходят, тоже даєм гроші. По п’ятдесят,
по тридцять. Тиє вже на церкву. [Раніше] ходили. Зір
Зірка була. Ходили, ходили. То ще я була мала, за Польщі,
но ходили. Доросли [ходили]. Вони тоді ще не давали
на церкву. Може, дещо і давали, я Вам не хочу сказати,
але вони вже ходили. Так хорошенько поколядують.
[Колядують] в хати. Дітки славно колядуют:
Зийшла
Зийшла звізда чудна
З восток на полудень,
Над вертепом сіяла,
Тром царам появлювала.
Іде триє цари,
Несуть Христу дари,
І род же їх зустріча.
І тут
ту т я вже. Знали коляди,́ знала. А заре – то вже які
хочте. Понагучувалиса вже й теперішні. Тепер – то вже
і нови колядки понавучувалиса, то колядуют. А ко
колись – «Зийшла звізда чудна з восток на полудень…».

МАЛАНКИ
Обично дівчата у свята, перед Рожеством.
МА ЛА
От я забула, на Рождєство ми спічки якось ставили і
чия спічка упаде, якось хрестики там. І буває, шо свічка упала, і він там переживає, шо може умерти. Це на
Меланки. Друга кутя перед Новим годом. Багата вечера. Вже строїмо шо, варимо, бо сьогодні Багата вечера.
А щодрувати мало хто [ходить]. Мало ходили. Колись
тоже мало. Беднота ж така була за Польщі, копійки не
було. А знаєте, хліба великі соромились брати, куска
брати. То вже як мале прийде, то малому чи пирога, чи
малюночку, чи шо дамо, а вже велике, то соромилося
брати. [Щедрували] большинство пуд окном. Тепер-то
ми вже їх завше закликаємо в хату. Одчинимо двери:
«Ходіте, дітки, в хату». Бо до нас багацко ходять – свої,
родина є. Бульшинство – родина. То приходять діти,
в хаті поколядуют. «Сієм, сієм, засіваєм…». Якось казали, а вже забула. І хлопчики, і дівчатка [посівали].
Хлопчики – самі собі, а дівчатка – самі собі.
ВОДОХРЕЩА Воду сватят на Водохреща. Коляди
пройдут, то вже Водохреща. А то вже третя [Коляда] – сьвати Водохреща. Воду сьватят на Йордані. На
Йордані гозеро замерзло, тепер-то вже цой батюшка
кругом церкви ходить і сьватит воду, а то колись батюшки, знаєте, як замерзне гозеро, вирубают такого
хреста, вирежут великого і поставлять, та й кругом
положать таки кладки, шоб можна йти, і вже з церкви всі хористи прийдут на гозеро, і спевают. І сьватят
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воду. Червоним поливали [хреста], червоним поливали. [Чи стріляли з рушниць під час освячення?] Ні.
[Може, голубів пускали?] Може і пускали, шось не
пам’ятаю. Двє недєлі– од Коляд до Водохрещ – таки
Сьвати вечор, нечого не роблять. Не брали нечого
роботи в руки. Удень робили. Та й то, тоді ж прасти
тре було – прасти, мотати, – то такого тоже не робили.
Нє, не робили. Тоді вже так сьваткували, двє недєльки
сьваткували. Кажемо: «Трещи – не трещи, но пройшли
Водохрещи». О! То вже трошки злигає мороз, злигає.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Теплий Олексій тоже празник. Тоже
празнують трохи його. Кажуть: «Як на Голексія, то таке
буде літо. Як буде дощ, черга – недобре літо. А як буде
тепло, то буде тепленько». Черга – дощ. Але, дяка Богу,
все дивимоса на таке, дивимоса. Не забувала, все знала.
МАСЛЯНА Масляну сьваткували. Хресті були. Хрестика пекли. Бо, як їдут чоловіки горати навесні, то берут
з собою хрестика. Берут да подержат, да посіют жито
там, да й з’їдят. Там з’їдят. Мусить самі їли, може, давали, а мо’ і не давали [цього хрестика худобі]. Воли були,
може, і давав батько волам трошки, але їли і сами.
ВЕРБНА Н
НЕДІЛЯ
Вербна неділя мало коли тепла, а все
НЕ
ЕДІЛЯ
ДІЛЯ Вербн
холодна Вербниця. На Вербницю приказка: «Верба
доб’є – не я б’ю. За тиждень – Великдень! Дай, Боже, до
ждати, красне яйко держати». Б’ютца. Їдне другого
[свяб’ють і старих б’ють. Легенько били. Принесемо [свя
чену вербу] і на покуті поставимо. Постоїть, постоїть
трохи, скільки буде стояти. Мажемо хату – мішає – у
печі спалимо. Од Верби до Паски – Великодній [тиж[тиж
поприбидень], Вербний. Вже до Вербниці помажем, поприби
раєм, чистенько шоб було. На Великдень не мажемо,
бо Вербниця була, приходить сьвато. То все так старастара
лися, шоб до Вербниці помазать.

Е

СТРІТЕННЯ Стретеннє, то вже кажуть: «Зима з лєтом
стречається». То тоже сьвато. Сьваткуют і в церкві.
Воду сьватят і свєчки сьватят. Льоном обмотуют. Льон
сьватий. Колись, знаєте, якось руку нарве чи шось на
руци зробиться, то то тим сьватим льоном треба обмотувати, то держали той льон. Довго вун у мене на горє
[горищі] був. То все я держала сьватий льон. Сьвечка
та, шо на Стретеннє, шоб вона була. От як гримит, як
шо, то вже ми свічку засвітимо, молимоса Богу і тепер
мої дочки, хутнєх засвітимо свічку на столі, стаємо і
молимоса Богу: «Дай, Боже, шоб великиє беди Господь
переніс, шоб не було беди». Тепер, знаєте, бульш віруют у Бога. Якось тепер бульш. Я не знаю чого. Бо тепер
церква є, да ходят у церкву, да батюшка навучає. А то
жили, як худоба, оно знали колхоз да роботу. Як на
Стрітення півень води перед порогом нап’ється, то на
Юр’я вул напасеться.

Як будете живі, то знайте: до Благовіщення сійте розсаду». До Благовіщення ще так нічого не робимо, бо
ще холодно. А розсаду-то посіємо. А моя така була
хороша. […] Благовіщення – великий [празник]. Так,
як Паска. На Благовіщення тепленько, славненько, то
і Паска тепла. А часом, знаєте, все бульш воно якось
сходитца. Яке присьвато, таке й сьвато.

Ф

СОРОК СВЯТИХ Сорок
ок сьватих, то сорок мученіков. То
вельми сьваткували і тепер сьваткуємо. Так само ненечого не робили. Сорок вареников зварити.

ІМ

БЛАГОВІЩЕННЯ Розсаду
зсаду сіяти, завше сіємо розсаду
до Благовіщення. То я так знала – житку прожила. До
Благовіщення дньов два, три – я вже посію розсаду. На
градці [посіяти]. А тепер я вже слаба, знаєте, вже десядесятий рук слаба. Як розсаду сіяти, я слаба. Кажу: «Райко,
посій розсаду до Благовищення». – «Ай, видумаєте».
Вона не вельми хоче вірувати, шо то мати каже. Я, зназнаєте, слаба й стара встаю, три дні до Благовіщення, беру
копачку. У мене на городі були трускавки [полуниця]
посажені, а між радками покопала, покопала копачкопач
кою, а розсада у мене була своя завше, бо я садила виви
садки. Капуста. Я і пишла помиж тими радками, поропоро
била, поробила хутко-хутко. І думаю: «Побачиш свою
розсаду і мою». І ви знаєте – посіяла. Трохи густо по
посіяла. Хай буде. Буде не собі, а людям. Вельми любила,
шоб було не собі, а людям. Так і було. А вона вже попо
сля Благовіщення посіяла. Купила розсаду. А куплена
розсада не вельми, вона неважна. Муй висадок: я в
пору зберу його, я і висушу. Я його гляділа, в пляшечці держала, в таком слоїчку. Як пришлоса, моя розсада
така хороша, так порозкладалася, а в єї – по їднонькуй, по їдненькой. Приходить єї сваха. Приходить капусту садити. А вона сказала свасі: «Прийдіте, в мене
розсада є». Приходить сваха рвати розсади. А я кажу:
«Ага, давай свасі свою розсаду, а я свеї не дам. Ти ж не
вірувала, шо тре до Благовіщення». І кажу: «Свахо, не
забудьте цого, бо мені тоже стара баба сказала, ще як
я була молода». Каже: «Варочко, гляди, перед Благовіщенням сій завше розсаду». Ви знаєте, так, як її шо
пуднимало. От інтєресно. А тая, Райкина, вже посля
взялася, але так тупо-тупо. Так ридко. То Зоська градку насадила такую меї розсади. Каже: «Свахо, спасібо
вам, хай вам Бог здоров’я дає». Кажу: «Хай Вам дає.

ЧИСТИЙ
Ч
ИСТИЙ
ИС
ТИЙ ЧЕТВЕР Четвер перед Паскою – Сьватий четповер. Чистий Четвер, шоб було чисто вже. Треба і по
митися, і поприбирати. У церкві правитца. Ідем. Як
митися,
же ж донести огонь? Завше ж приносимо. Наробимо
же
купалув якихось таких. З паперу [робили]. А посля
доумлися, то пляшку розоб’єм. Розбить пляшку – дно
одб’є да садить туду свічку. Як вийдеш, до кругом світ
ходит – люде несут. [Для чого випалюють такого хрестика на бальку?] Я вам не скажу. Вже як прийдем, то
на бальку хреста намалюємо. Чи то, шо Великий день,
шо Христос воскрес. Навєрно, так. І заре так малюють.
Дід і на шалювку, [одвірок], намалює, як був покійний
дід. Дівчата мажут і миют, всьо равно не замазується.
ВЕЛИКДЕНЬ Паску печем уже, як коли. За Польщі ми
старалися пекти, бо ми старалися іти до церкви до
міста, то ми старалися паску спекти раній. В п’ятницю
печем паску і вже в суботу я знаю, шо затоплю вранці,
шось там повару, а вже, як удень затоплю, то вставляє
чугуни в піч – м’ясо було, кололи [свиню]на Великдень,
вставляю чугуна в піч, в каструлі, чи в чому, картоплі
зварать, шоб вони з’їли. Бо тоже ж пуст – нічого не їмо –
суботочка сьватенька. А я так хутнєй вставила, заслонила піч: «Діду, голубці там були, діду, подивишса вночі, встанеш, як у печі буде. Як гараче вельми, то голубці
виймеш, а м’ясо – хай, буде». А ми сами на колєйку
і
́
до Володимирца. Тут нема вже тих бабей єднеї. Втрох
чи вштирох зберемса. Сьватити паску берем, свєчку
берем, яїчка берем, сала трошки берем, масла трошки
берем, як є, в стаканчику сьватить. Домашнє. Корови
тоді в кожного були. А яєчок три берем, штири, шоб
на три дні було по одному. Може, і п’ять коли брали,
як є. Бо яєчок то мало було. Прийдем да порежем, по-
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Але їх Бог наказує. От моя тьотя, на третій день Пасхи, вона така нещасна. У неї тоже один син повісився,
другий згинув – трактор переїхав. Вона на третій день
Пасхи пішла садити картоплю, не картоплю, а шото посіяли вони. І у них нічого не було. То це сусіди сказали:
«От, бач, що вона робила».
ЮРІЯ Юрей один у нас. Були такі, шо ходят на поле дивитца на рожай. Там собі огонь кладут – Юр’я роблят.
Гуляют. Кладут огонь да яїчка палят, єдят. Сирі берут
да там уже варат. Празнують Юрія. [Шкаралупи з
яєць] – в огонь. Не закопували. А може, й закопували.
Ми там не були. Вже йдут молоді мужчини. Качаємся,
і ми качалися по житі, шоб урожай був. До Юрия огірки [сіяли]. А на Юр’я нечого не робили. В нас празнують завше. Допіру трохи штунди є, вони це не вірують. Большинство так, як наша віра, то ми празнуємо
всє. То як роса [на Юрія], то, кажуть, шо буде врожай.
А як нема роси, то недобре. На Юр’я, кажут, як ворон
захаваєтца в житі, то це вже буде вражай, то це вже
добре. Часом захаваєтца, а часом – і нє.
ТРІЙЦЯ Труіца
Труіца сваткують, то вже посля Великодня.
неСьома неділька – то вже Труіца. Кажуть і «Зелена не
стаділі», але в основному кажуть «Труіца». Ми вже ста
раємся вдень помити поли, поприбирати, шоб було
чисто. Це в суботу. Троєцка субота. Дальше ми вже
йдем: клен, липа і граб. І несем уже, вєтки цепляємо.
поПотім ідем, у нас тут є канава. Колись, я в дєтстві по
але
мню, був ставок, там ми говорим на його «лепех»,
́
навін називається по-научному «аір». І це ми йдем, на
риваєм аіра, ставим возлє ікон і на пол кидаєм його.
А вєтки ставимо в дверях, за портретом, біля образів,
кладебіля ікон. Ні, а вікна не ставимо. [Аїр] на вікна кладе
мо, на стіл, на землю – на пол. Вскрізь, вскрізь. І тоді
так воно пахне, так пахне. Ми «вбрання» кажемо. [Не
так
стокажуть «клечання»?] Ні, нема такого слова. Воно сто
кажуть
приїть три дня. В середу його прибирають. Ми його при
бираєм. Нам говорять. Батюшка нам говорить, шо
аір – це коли помирає людина і нада подушечку, то це
всяке священне у подушечку. І ми його туда. От у мене
є такий пакет великий, я туди все складаю. А вєточки ми потім спалюємо. Ми вскрізь: в хлеві, в сараї і на
воротях. Діти, наші внуки понаносили так, шо ж його
потім треба попалить. Його дуже багато. На Трійцю
ми зіллячко це – лепех, аір, липу, кльон. В червні-місяці – любисток. В селі, у нас, дуже мало любистку. Полинь. М’яту, мелісу. Такий гарний оберемочок. Якщо є
квіти, то добавляємо квіти. Нагідки чи піона. Це вже
ранні квіти. Для прикрас, обов’язково. [Клечання церковне] спалюємо. Якшо у людей немає аіра цього, то
вони беруть. Батюшка розрішає. Такі здорові оберемки наносять хлопці, які там прислужують.

ІМ

Ф

Е

режем всі, шоб покоштовали. Суль брали. Ножика – ні.
[Чим Ви фарбуєте яйця?] Цибулница. Цілу зиму збираю цибулницу. Збираю, збираю. Десь кладу у мешечок
чи куди. Червони, як краса [крашанки]. А тоді, до Великодня, намочу, шоб вони покисли. Вона покисне та
цибулница, покисне і тоді в печі, не було ж ні плити,
ні газу. Покисне та наллю, закипить добре. І тоді яїчка у чугун, таки повиймаєм хороші. Писанки десь хто
писав з детей, писали трохи з хлопцов. Таке було, як
хрестики, як кліточки. Таке було. Шось вельми не придивлялася. Ми казали: то дитяча робота була. [Коли
вже перестали писати писанки?] Мусить уже при совєтах. У чому несли? Такі сумки були негарни. А посля
нашивали такі сумки, то в нашиваних носили. Тепер
уже такі корзінки хароші покупляли. Як прийдем до
міста, то йдуть люди, то приїжджають по них чи сини,
чи брати, чи хто. Де в кого була машина. [Прийшовши
з церкви додому], помолимоса Богу і сідаємо до їдла, бо
всі хотіли вже їсти. Пуст. То вже виймає з печі м’ясо.
З свящонного начинають [їсти], аякже, яєчко розрізати
свящонне. Казали, шо виносьте корові [частинку свяченої паски]. Закопували у землю [залишки свяченого
та шкаралупи]. Просто пройде свято, це Свята седмиця, ми празнуємо. Десь так після трьох днів Паски [закопати]. [Як прийнято вітатися на Великдень?] «Христос воскрес!» – «Воістіно воскрес!» Три рази. Як у хату
ввийде: «Христос воскрес! Христос воскрес! Христос
воскрес!» Три рази так. А як уже на дорозі, то одне друдругому: «Христос воскрес!» Цілуємся ми всі свої, а потім
іде і, допустім, з усіма – ні, а такі, знайомі, сусіди. БлижБлижні родичі, то йдем по вулиці і христосуємся. Ми, моломолоСтукадьож збираємся, берем яйця і там стукаємся. Стука
ються. Кажуть: «Давай поб’ємся. Чиє креше: чи моє, чи
твоє?» [Хто розбив, то забирає це яйце?] Канєшно. Ще
в нас робили на Паску, забула сказать, на перший день
палили вулики. В нас кострі горіли. Цілу ніч. Це всевсеночна була. Палить вулики. Ну, вулики ж тепер, знаєте,
і крадуть, і охраняють, то колеса, камери. Так палили
огні з суботи на неділю. Всю ноч. Село все було в огнях.
То тепер-то так, а колись-то – коло церкви все. [Чи приприйнято відвідувати батьків на великі річні свята?] Да. На
Больперший день всігда приїжджають. З’їжджаються. Боль
шинство діти приїжджають. У нас тоді вже ні в автобус
[присісти, нічого. Всі їдуть, всі в село. На Паску всігда [при
їжджають до батьків]. І на Різдво, на Коляди.

ВОЛОЧІЛЬНИЙ ПОНЕДІЛОК У нас говорять
говорять «воло«воло
чілне». Ідем ми на другий день [Великодня] до хрес
хресної мами. У понеділок. Ідемо ми, несемо паску, єячка.
Може, який подарунок, канфєти. І вона нам тоже саме
дає. Ми приходим, христосуємся, цілуємся, сідаєм,
нас угощають. А тоді вже ми міняємся – яйця, паска,
подаруночок. Це хустинка або, якшо бабця старенька,
то коробку канфєт шоколадних. Вона нам тоже таке
саме дає. Тепер-то вже пішли у моду гроші. Це старі
обряди. Це все треба знати.
СУХА СЕРЕДА Посля Великодня. Посля Паски. [Перша середа після Великодня, а в четвер] – Навський
великдень.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Намський великдень – у четверг посля Пасхи. Це мертвих великдень. Це Свята седмиця. Ми нічого не робимо. Тому, шо у календарі вона
червоним. Цілий тиждень ми нічого не робим. Ми молимся. Читаємо. Це наша сім’я, а у селі люди роблять.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ [Як називається тиждень після Трійці?] Кажуть «Русалник». Будьто би хто бачив
колись русалку посля Троіци. У Русальний тиждень в
жито, говорять, не можна йти. Тато наш бачив русалку. Покойнік. Це дуже багато років назад було. Він був
у полі і говорить, шо підійшла така дівчина красіва,
шо батько і не ожидав. Він перехристився, і її не стало.
Він злякався. [Де беруться русалки?] А Бог знає. Ми
цього не скажемо. Це тільки нечистий може явиться.
Це русалки, вони пагані. Вони ж лоскочуть людину. Це
треба бігом перехриститься або її перехристить, тому
шо вона може тебе залоскотать. Не знаю, шо треба но-
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сить [при собі], але перехреститься треба. Вона боїться хреста. На Русалчин тиждень нам не давали йти в
капусту. Давай бігом-бігом, бо там Русалчин тиждень,
вже в капусту ніхто не піде. Каже: «Русални тиждень,
не йдім у капусту». Так ми вже не йшли.

яблук. Вони обіжни будуть. На том сьвіті дає Господь
дітям на Спаса яблука і грушки. То яка мати не їсть, то
туй дитині дасть, а яка мати з’їсть, то каже: «Твоє свиня
з’єла». Вже Спас – держи кожух про запас. Вже послі
Спаса картоплю начинаєм копать.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Кажуть,
шо на Івана Купайла цвіте папороть один раз. Ідуть
люде в поле чи в ліс да й бачать. Але нехто не бачив.
Говорять, шо голубим цвітом вона цвіте. Це побачити,
то це велике щастя. [Хто побачить цвіт папороті, то
буде] і розумний, і мудрий, і щасливий. Це ж один раз
у рік зацвіте. Вона мгновєніє. Але не чути такого, шоб
хтось бачив.

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО В нас на [Михайлове] Чудо люди не
хочуть робити, бо дуже багато случав було таких. Я зарез розкажу вам один такий. Мамина подруга, вона ще
жива, на Чудо пішла в ліс. Побачила гриба. Як вона до
того гриба, то їй показалась голова Іоана Крєстітєля одрублєна. І вона так злякалася. Вона сказала, шо більш,
більш ніколи не піде. От тут-то я думаю: чи на Усікновеніє, чи на Чудо. У нас «Головостеніє» називається.
Це, навєрно, вона пішла на Головостеніє. В нас батюшка говорить, шо робити можна, бо кожен день якийсь
присвяток є: того святого, того святого. Ми не можем
празнувати, в церкві не правиться, то ви робіть, якшо
маєте водку пити ходити. Але люди бояться, не хочуть.
Кажуть, шо дуже часто случається таке чудо. Мама моя
на Чудо, зарез скажу, вона повела корову. Вона повела
страхона запліднення, і в нашої крови таке було, шо страхо
висько вийшло з корови. Вона родила, коли телилася,
не теля, а шото було неправдоподобне. Мама говорить:
«Я на Чудо вела корову». Чудес багато.

ПЕТРА І ПАВЛА Готовили голубці. Це вже піст кінчився. Петра і Павла – це вже перший день. Давали, колись, пастухам, я помню, поощрали. Коли – не пасли
самі, а коли – очередь була, людина спеціальна була,
яка пасла.

Е

ПАЛИКОПА Паликопа.́ По-церковно – Пантєлімона. А в
селі – Паликопа. Чому в селі? Счас вам скажу. У церкві в
цей день правиться служба. Це Целитель Пантелеймон.
На його батюшка править, ми должни в церкві стоять. А це така пора, шо убирають пшеницю, сіно – все.
Тому, шо коли будеш з сіном або з житом діло мати, то
Господь тебе накаже. Він тобі пошле гром. Це гром на
Пантеліймона, це на Паликопу. Ми дуже багато знаєм
таких случав, тому шо дуже багато жінок коло церкви
говорить: «О, ніколи не забуду цей день, як я не послупослухала і мене спалило». Тут везли сіно – спалило. Там стостояла хура – загорілася. Гром дав. Це буде на Паликопа.

Ф

УСІКНОВЕННЯ
У
СІКН
СІК
НОВЕНН
ННЯ
Я Го
Головостеніє
ловостеніє – це свято. Посний день.
праСтрогий піст. На його правиться. Батюшка у нас пра
вить. Даже олії не можна їсти. Ми капусту тушимо на
ПиГоловостеніє. Риби – не можна. Картопля, взвар. Пи
роги печем посні.

ІМ

ІЛЛІ В нас говорять,
оворять, шо коли Ілля прийшов, він наронаробить гнилля. В озері, у нас, ми лічно бачим, – вода вже
зелена. Вже жабуриння. І дітки наші дуже спішать
купатися до Іллі. Кажуть: «Бабу, вже все, вже скоро
Ілля, вже ми купаться не будем». Говорять, шо вже
Лля прийшов. А я кажу: «Дєтки, вже оньо Лля насцяв
у воду, немона купаться. Не йдіте. Вже зелена вода».
Вже вони слухаються, вже не йдуть, вже бояться. А в
цьому році купались, бо було тепло.

СПАСА Спас – 19 августа – це Преабраженіє Господнє.
Ми берем цвіти, мак, в цьому році у мене маку не було.
Я йому кажу у цьому році: «Славік, я посію». – «А вам
пибагато треба?» – «Ну, кілограма три – чотири. На пи
роги. Твої ж діти люблять пироги». – «Ну, тьоща, я вам
молокуплю шість, тільки не сійте». А колись, я ще була моло
да, то насіяла маку. Знаєте, кульки було. Дев’ять відьор.
Тоді не забороняли, наркоманів не було тоді. Тепер у
нас наркомани вирізують все. Тольки було маку, шо
вже роздавали. Ми берем на Спаса маковку, далі – жита
пучок, беремо так штук п’ять-шість, зв’язуємо ниточкою. Далі беремо квіти гарні, мелісу, м’яту, її постоянно освящаєм. Яблука, виноград. Ми ж яблук і груш не
їмо до Спаса. Виноград беремо і овощі, і фрукти. [Кому
не можна яблук їсти до Спаса?] Казали, у кого діти повмирали. Тому, шо так батюшка сказав. Наш батюшка
говорить – ми йому віримо. Я ніколи не їм яблук. І груш
не можна їсти. А вооше-то не годиться їсти яблука і
груші, тому шо це так воно споконвіку. І не вкушається ця. Віноград – можна. Косточкові можна. Можна
сливу, вишню. А от грушу і яблуню – для освященія.
А освящається воно тіки на Спаса. Як померли діти, то
не можна [яблук їсти]. Кажуть, шо там вони будуть без

ВОЗДВИЖЕННЯ
В
ОЗДВИЖЕ
ОЗДВИ
ННЯ
НН
Я Воздвиження Хреста, у нас говорять
ЖЕНН
ЖЕ
«Чесник». Чесного Животворящого Хреста. Це тоже
собирадуже свято. У цей день злазяться вужі. Вже собира
ються вони на зиму. В ліс ніхто не піде ні под яким
прицелом.
прицелом.
ПОКРОВА Покрова – це покровітєльниця Мати Божа.
П
Чотирнадцятого жовтня. У нас говорять, шо вже покриє чи листям, чи снігом. На Покрову були такі случаї. Мама говорила – це у війну було, в нас церква була
закрита, – вони йшли з Хіноч – це село кілометров
10 через ліс, то вони вже йшли по льоду. У нас вітер,
якшо поверне з півночі, вже всьо – холодна зима. А я
вже кажу: «Як вітьор з Андруги, то ждіть вже тепла і
дощу. А як зцюль, [з півночі], то це вже зима».
ДМИТРА До Дмитра дівка хитра.

ГОЩАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Синів
Записав О. Васянович 2 жовтня 2004 р.
в с. Синів Гощанського р-ну Рівненської обл.
від Мороз Устини Сильвестрівни, 1922 р. н.,
Строкаль Надії Григорівни, 1924 р. н.,
Машталяр Ярини Іванівни, 1916 р. н.,
та Войтович Ольги Григорівни, 1918 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза на кутю гукають, на
першу кутю перед Різдвом: «Морозе, морозе, ходи вечерать до нас». Казав батько. Кутю на вікно клали. І я,
часом, вийду і скажу: «Мороз, морозу, ходи вечерать.
Як не йдеш сьогодня, то не йди неколи». Такеє воно з
прєдвєка. Гукають на першу Вілію і на Новий рік. Три
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рази варать кутю, бо три Вілії. Перша Вілія, перед Новим роком, Водохрещна. Дьві – посних Вілії і одна –
скоромна. Товкли пшеницю або ячмінь, брали мед, мак
на кутю. Перша Вілія іде для врожаю, друга – для людей, третя – на ведлуч. Большинство гукають мороз на
Новий рік, але гукають і на всі три Вілії. Як густи зори,
то не будуть люде падать, як редкі вже зори, то буде народ падать. Це на любу кутю. Як хмурно, то буде ціле
літо хмурно, як ясно – буде погода гарна. А як уже морози такі, то буде жара велика. Це по першой Вілії. Як
несуть кутю до коляди, то квокчуть, щоб були квочки.
ВОДОХРЕЩА На третю Вілію воду святять, то хрестики пишуть, кроплять будинки. Кутю тре носить
кругом хати, три пирожки, ложку, воду свячену. Тре
обкроплювать будинки, писать хрестики. Трещи – не
трещи, то вже тобі не Водохрещі.
СТРІТЕННЯ Стрічання. Стрічається зима з літом. Як на
Стрічання півень води нап’ється, то до Юрія віл напасеться. Буде рання весна.
ЯВДОХИ На Явдохи розсаду садять. Як буде на Явдохи
дощ, до буде все времня дощ.

ДУБЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Княгинин
Записав О. Васянович 8 жовтня 2011 р.
у с. Княгинин Дубенського р-ну Рівненської обл.
від Павлюк Надії Несторівни, 1932 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО [Скільки Микол у році?] Два.
Дітей найбільше потішають: Микола тобі [дарує] гостинця. Молися. Це од Миколи. Бувало, мама наложить
момені в черевик, братові. Хто більше, лучче Богові мо
литься, то луччий гостинець. Біжимо, аж лоби б’ємо.
А мені всігда, три хлопці, а я дівчина – шось лучче мені.
РІЗДВЯНИЙ
ИЙ С
СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ПшеВЯТВЕЧІР
ЧІР [З чого
чого ви варите кутю?] Пше
ницю товчем. [Не купуєте крупу в магазині?] Нє-а.
Пшениця колись строго-настрого. Колись і не було
теї пшениці, то купляли, а все кутю товкли. І зара так
само. [Скільки разів у вас варять кутю?] Вілія́ на Роздво
варитьі Водяна
Водяна
Вілія.
Вілія.
́
́ Варим кутю. Посні дні. Все кутя варить
ся, ну, там може, суп який з грибами чи сільодка – сі
сільодка вона не обізатєльно, блінчики посненьки і кутя
на столі. Це на Вілію перед Роздвом. І тоді вже помоли
помолимося Богу і сідаємо їсти. Сіно кладеться ще на першу
Вілію. Хазяїн приносить снопа: «Добрий вечір, з Ка
Калядою». Становить снопа, сіно, а господиня становить
кутю. [Що вона каже?] «Кво-кво-кво», шоб квочка ка
казала. А потом корові оддаєм те сіно. Спасітєль родився
то на сіні. Поки сідаєш вечерять, то вже зірка є. Зарані
то
не сідають – поки попорають. Кликали мороза. То такі
морози, заморозки, то мороза треба попросити, аякже.
«Морозе, морозе, приходь на вечеру». З куті [почина
[починають вечерю]. Правда, ще горох варять. Окрема страва.
Горох, кутя, суп якийсь. Обично мама моя любила таки
блінчики пекти з посного тіста і туди кусочок сільодки
положити всередино. То дуже добре, дуже вкусно. Як з
начинкою. Дуже таке добре. [Чи лишають після вечері
їжу на столі наніч?] Да. То такий закон. Ложки перевертали, я помню, на кутю. Все приймуть, а кутя має на
столі стояти. Часом таке балакали: «Чи ложка не переверняна?» [Казали, що той помре?] Але в нас такого не
було ніколи. А зараз вже молоде покоління. Того немає.
Я шо скажу – то забобони. Була служба, тільки чогось
пізніше. Трошки пізніше. А зара в нас великі свята –
Різдво, Новий рік, Водохреще, Воскресення – Паска –
всьо в три часа начинається. Всі люди встають і стоять.

Е

СОРОК СВЯТИХ Сорок святих. Бузько повинен принести сорок ломачок. Як мороз на Сорок святих, то ще
буде сорок морозов.

твій полудень корова». Покрова покриє як не листом,
то снігом. Як листом покриє, то ще тепло буде, а як снігом, то вже все, буде холод. На Покрову взнають, з якого боку вітер, то так буде й зимою. Як буде з півночі, то
буде зима холодна. Покрова вже до зими береться.

Ф

БЛАГОВІЩЕННЯ Яка погода
огода на Благовіщення, то така
й на Великдень. Але воно не співпадає. Як бджоли вивилетять до Благовіщення, то ще вони поседять стилько,
Благовіза скильки вилетять. Як бджоли вилетіли до Благовіщення, то добра погода вже буде. До Благовіщення в
землі не робили.
ов Вербич – кожуха тербич.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов

ІМ

ія часом несуть їсти да качаються на житі.
ЮРІЯ На Юрія
Пшениця викачувалась, шоб гарний врожай був. Те,
шо не доїли, то там десь і кидали. Не знаю для чого. На
батюшЮр’я є паша і в дурня. На Юр’я колись ходив батюшка по полях. Святив. Хто жилаючий, то виходив, хліб
пшецей виносив, паску, настилничка постелив. По пшениці качалися, щоб гарно росло. Обідали в полі. На
полі закопували те, шо недоїли. Свячене їмо на Паску.
Свячені шкаралупки збираємо у тряпочку, закопуємо
потім у полі, шоб гарне воно було. Колись на Юр’я вже
й колос був. Качалися, шоб росло гарнєй.
оли не сій гречки і не
оли
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи
стрижи овечки, бо ще буде холодно.
ТРІЙЦЯ Папороть цвіте, мабуть, на Трійцю. На Трійцю
святять зілля. Як хто умре, до теє зєллє кладуть у труну. Лепеху святять, липу, кльон – усяке зілля.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали до Петра, шоб поставить шапку. Казали: «Петро – у шапці. Пройшов Петро – пройшло й тепло».
ІЛЛІ Прийде Ілля, то треба браться до ролля. Посля Ілля
да наробить гнилля. Посля Ілля не мона купаться, бо
русалки у воду настяли. Ілля – буде дощ ллять. Буде
холоднить. Після Іллі не купалися, бо холодно.
СПАСА Минув Спас – бери рукавиці про запас. Уже
буде холодно.
ПОКРОВА На Покрову дні маленькі. Вже полудня нема,
вже три рази не треба їсти. Кажуть: «Покрова, вже з’їла

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Вілію, на Водяну, так
само кутя. Спечеться «книш», називається. Бере ту
кутю і того книша, і кругом ходить понадворі, по хатах обсьвачує, «Во Іордані» співає і сьватить домивки
всі. І хрестики пише на дверах, на вікнах, і тоді сядаєм
вже вечеряєм.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ А колядують в
першій день [Різдва]. Три дні. У нас по участках жінки ходять: не доколядувала сьогодні, то ще взавтра,
третій день. [Вони на церкву колядують?] Да. Як хто
[платить]. Є так, шо і немає – винесе десятку. Вине-
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Багатий вечор яблуні перев’язує перевеслами, шоб родили. Я знаю, шо в мене раз гурки не родили, то осьо
вже буде літом. Одна жінка до мене каже: «Ти бери осу
і кажи: “Ви буде родити? А ні, то я буду вас косити”».
Робила. Гурки стали родить. Полякалися. На Багатий
вечір [дванадцять страв готують], перед Новим роком. [Скоромні?] Да. Ну, то попадає який день, якшо
середа або п’ятниця, коли попадає Багатий вечір. На
Багатив вечір беруться гроші, зерно зноситься трошки і того сіна трошки і кладеться на стіл, під настілник. А тоді то все збірається і дається корові.
ВОДОХРЕЩА На Вілію святять воду і на перший день Водохреща тоже святять воду. Вони дуже цилітєльні. Обидві. Я сама вже цілий рік приймаю цю воду з Водохрещ
за то, шо вона зціляє: і гочі мазати, і пити. Натщесерце
[пити], просфору і цю воду. На перший день, на Вілію,
то святять [воду] в церкві. То такі баки. У церкві народу
море. У нас таки баки є з кранами, наливають надворі.
наливаХай яка там зіма, прочищають дорогу – сніг, – налива
ють баки. Люди беруть надворі. Я ще помню, як йшла.
Батюшка йшов з процесією. Лід сильни був. Заре такого
льоду і немає – тепер не замерзає. Вирублюється хрест
натіна тому ставові і з форменками, певчі, батюшка наті
присутрає руки спіртом. Я то помню, бо я з малих літ присут
ня каля батюшків і до самої старості. І служиться там.
І він хреста в воду сажає, так, як обачно в каструлі якій
прорубачи тому бакові. Тоді люди беруть воду з того проруба
ного хреста. А заре зробите, як там мул? Затруєна вода.
чисНап’ються люди там? Тоді була якась чистота, була чис
тенька вода. Літ такий завтовшки, що не провалювався,
встановлюваа зара і лід не замерзає. Хреста з льоду не встановлюва
ли. Тільки батюшка хреста покупав. Такий був батюшка
Боршкевич. Дуже помню його. Якшо саме «У Іордані»
співають, мочає, тоді вистрел роблять. Колись було таке.
Заре такого вже нема. Сігнал такий – хрест купається.
Заре
співаА зара наш батюшка як сьватить воду, як надворі співа
ють «Во Іордані», то прилітають десь голуби. Пташкиголуби так цвірінчать на дереві. Злітаються сами. [Чи
купалися люди в ополонці?] Були. Не боліли. Не хворіли. На Вілію кроплять [хату] і тоді, як приходиш з водою
з церкви [на Водохреща]. І в колодязь линеш, і де хоч
собі. Даже на город – обійдеш поле, покропить. Тріщи –
не тріщи – тебі не Водохрещі. Вже зменшується мороз.

Ф

Е

се п’ять рублів, десять, двадцять і підесят винесе. Як
який мужчина. В середньому – підесят. Здаємо ми на
церкву. В церкві зара хоть і доход є, но і розход. Діти
мали [колядують]. Зразу діти, бо то ще за дня, а тоді
вже ці сестриці, то до двох часов ночі ходять. Вже даже
ляжеш спати. Вже восямсят мені років, я хожу колядувати. А тамтого року мені зробилося – я не пішла. Як
я не пішла, ідуть мене силою тягнуть, бо в мене голос
дискант: «А ти коляди́ знаєш, годи і більш нічого». То
поки ще Бог носить, то ще йду. Є такий оддєльний підрочник – «звізду» беруть. А дзвоників- то нема. У нас
така «звізда», то ці, которі старіші ходять колядувати,
то вони не беруть «звізди», а ті, которі молодші – парубки, дівчата, – з «звіздою» йдуть. А діти так, просто
йдуть. Помню, як мій брат старший, то ще при Польші, зараз дають гроші, мусить винести гроші, які канфети, сємочки чи ще шось – гостинці якісь, а тоді було
обмаль грошей. То там були такі люди, шо книшики
напечуть маленькі і дають книшики нам. А мій брат
старший каже: «І не дає баба гроші, і не хочу книшика». І положив їй на вуглі хати. А зара такого вже нема.
Під вікном [колядували], під вікном тоже діти [нині
колядують]. А ці, шо на церкву, затукає у вікно: «Можна колядувати?» – «Колядуйте». У нас такий обичай –
закликають до хати. Вони ще в хаті заколядують, ми
їх пригостимо. За меї пам’яті – Різдво. Перший день,
другий день, третій день – все Різдво. А то вже Багатий
вечор, Новий рік, Водохреще. Щедрувати ходять да ще
переодягаються в інчу одежу: якимсь звєром, циганциганкою, жидивкою. Ще творать, шо-небудь. І так само їм
виносили. Чи вгощаємо їх. Прийде штук п’ять, шість.
Вийдеш надвір – не знаєш хто – у всякій формі.

ІМ

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А новолітники
волітники рано на Новий
рік приходять. Новолітники у нас щитаються – це вже
хлопчики, дівчата – ні, тільки хлопчики. Тоже вже ноносить торбинку зерна, вже заходить він у хату. НоволітНоволітника господарю має посадити за столом, шоб квочки
сиділи, шоб курчата водились. Вже можна не садити,
[хто прийшов після першого полазника]. Прийду з
новолітВсеношної – вже мушу ждати, пока прийдуть новоліт
ники, бо хату закриєш, то не піде вже. [Чи може жінжін
ка рано прийти до хати на Новий рік?] Буває. То вже
шось вона знає. То не з маленьких, то з великих. Шось
вона мусить в собі мати. В нас так, скільки я живу,
не було такого, але я чую, шо так є. [Полазник каже]:
«Добрий день! З Новим роком поздравляю! На новий
рік роди, Боже, жито-пшениця – всяка пашниця. Шоб
вам головки не боліли…». Вже приказують. Посіває.
По всій хаті, шоб не можна було його і вимести. Хіба я
вже не хочу пустити на паласи, то я в калідорі. Сипте
мені в калідорі, бо як стануть сипати, то мені багато
роботи. А як у нас у церкві гарно! Як стане батюшка
співати «Многая літа», то з хорів стануть сипати пєвчі,
а звідси – староста. На людей. Чоловіки [сиплють] і
канфети, і жито, пшениця і пасоля, і горох. Хлопчики,
шо ходять, тоже мають горох і пасолю, говес, пшениця. Все є. Курам несеш, шоб кури неслися добре. Святий вечір – нічого не можна робити. Воно дві неділі
так, не стірають. Вже тиждень Водохрещ проходить,
тоді вже стірають. Поки вже вода зчиститься, бо Ісус
христився в воді. Вдень до Нового року, то тоже не
шиють, не білять. Комени подмазують вже після святок. Заре то вже менше мажуть ті комени, вже вони
всі плиткою обложені, там уже нема шо їх білити. На

СТРІТЕННЯ Такий був праведний Сімеон. То писав він,
шо Діва Марія народить Сина. А він сказав, шо то неправда, не може бути. І він сказав, шо ти будеш жити
до тих пор, пока не побачиш своїми очима. І він жив
триста шійсят років цьой Сіміон. А потом вже, як
Спасітєль народився і Марія-Діва прийшла в храм, і
він встрітився. То така приказка сільська, шо зіма з
літом встрічається. Якшо зіма, то буде ще зіма довго,
якшо літо, розстало, то буде вже скоро літо. На Юрія
віл напасеться, як на Стрітення півень води нап’ється.
[Свічки] освячують. То вже як бурі, громи великі, то засвітити її і тропара читати Божої Матері. [Свічка] стрітенська, громнична. [Чи називають свято Стрітення
«Громниці»?] Кажуть і так. У мене ще є пару тих свічок.
Як Євангеліє читається, то її запалити треба. Євангеліє
батюшка читає – ми запалюємо її. Перечитав Євангелію – гасимо. Забіраємо собі додому – пользуємось.
СОРОК СВЯТИХ Це весна починається на Сорок святих.
На Сорок святих повинен боцян принести сорок ломак
на кубло. І од Євдокії, чотирнадцятого березня, тоже
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починається. [Якщо мороз є на Сорок святих], то ще
сорок морозів буде. Було таке і роблять таке: сорок, хто
хоче, вареники, хто хоче – галушки і картопляники.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Теплого Олексія, до то тридцятого
березня. То вжа тепло. То вже така весна справедлива.
Колись дівчата, колоди такі, сідають, співають. Збіраються. На Теплого Олексія співають уже «подолянки»:
«Десь тут була подоляночка, десь тут вона впала, до
землі припала». Я сама знаю, бо я співала. [Чи кажуть,
що яка погода на Теплого Олексія, то таке і літо буде?]
Так. На Теплого Чоловіка вони, [бджоли], вже гудуть.
[Як бджоли рано вилетять], буде холод ще. Теплого
Олексія, а они вже вилітають – таке тепло. На дощ
вони не вилітають, вони сидять сховани.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це Благовіщення – велике сьвато. Яка
погода на Благовіщення, така буде і на Паску. Благовіщення благо віщав Архангел Гавриїл Марії-Діві зачатіє.
То не мона [у землі робити до Благовіщення], ще не одкрита земля, не благословенна земля. Але, заре, нема,
чогось, того порадку і того закону. І на неділю будуть
робити, аби шось попало в руки – чи коні, чи трактор.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Чистий четвер – вже треба бути чистому, помитому. До схода сонця колись нас мама всіх
покупає, щоб ми вже були чисті. Бо Чистий четвер, вже
должни бути всі помиті. Вже ми у п’ятницю, суботу не
миємось. На Страсть запалюють у церкві [свічки], а з
церкви йдуть з свічками. Чистий четвер – то зранку,
шоб людям вже помитися, а посля обіда – Страсть. Але
нас мама мила всігда до схода сонця. Нас було п’ятеро, і
ми должні всі помитися. А старший брат всігда вставав
до схода сонця і – до річки. В річку вскочив, помився
і прибіг: «Мамо, я покупався». І він до сіх пор живе.
Вже вісімдесят чотири роки. А шо ми берем? Пляшку
капронову. Вирізуєм дно, а тутенька саджають сюди
свічку в церкві і, осьо, несе. [Раніше] хто так ніс, якшо
нема вітру? Принесем, мона принести. Пляшки капро
капронові стали вже при Україні, ще при совєтской власті
такого не було. Було, брали скло, шоб принести. Як
хто міг, так робили. Як кому вигодніше. Як мені там
недалеко церква, то я, як тихо, то принесу так, а то в
пляшках принесу. А чого ж? Прийти в хату, запалити.
Скільки нас було в хаті душ, стільки ми должні хрестиСкільки
хрести
ків зробити. Колись були хати, бальки, а заре бальків
ків
нема. Де ти його зробиш? Ми колись робили на бальку.
А заре ми отут робимо, [на одвірку], на шалівці. Три
бальки по всіх хатах, була в нас, то було три бальки. То
ми на середньому – тато поробить. Нас було троє – три
хрестики. А вже як з паскою прийдеш, то вже їх стірати
треба. А чог остірати? Бо гречка недобра буде, не вродить гречка. На Страсть [палять вогнище біля церкви].
Палили ранше, заре – ні. Запретили. Бо в Законі такого
немає. [У церковному законі?] Да. Колись були палили.
Нам батюшка таке розказував: «Цей огонь палили тод,
як Спасітєля мали розпинати. Так ти фарисєї, книжники ти, первосвященики палили огонь – шукали Спасітєля». Дівора найде яке ломаччя і запалить. Але заре
такого в нас уже нема – запретили.
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ВОЗНЕСІННЯ А од Паски ще називається «Вознєсєніє».
До Вознєсєнія не можна колків бити, бо дощу не буде.
Може бувати всього. Довго не було дощу, з весни довго не було. Ми казали: «Хто тут з сусідив городив плота, бив палі?» То на його кричали. Я казала: «Якби я
мала силу, я б вийняла його, того паля, але ж не ходиходила». Таки закони люди були. Єслі ти нарушиш закон,
то ранше були такі люди, [шо виривали коли]. Зара зазакону не держаться Божого.

БІЛИЙ ТИЖДЕНЬ Чистий тиждень. Це вже посля Верби той тиждень, до Паски. Вже має буть все попорало,
помазано, побілено. Вже той тиждень нічого не роби.
У вівторок усе пачуть паски, в четвер, середу. Обично
в четвер, але в четвер мало спечеш, бо ти не вспієш на
Страсть іти. То тики так: вівторок, середа печуть паски. У суботу вже [фарбують крашанки]. У цибулинни
[фарбують]. Я бачила не раз, шо красять в красках: зелене, жовте – не годиться. Якшо цибулиння намочиш у
каструльці, воно настоїться і допіро його на газ – такої
краски не заміниш. І не облазить. Писанки [писали воском]. У нас є така жінка. Вона пише. Там же виробляє
воском на тому яйці, а тоді кидає вже варити. Тоді воск
уже не пристає. А зара роблять наклейки. Не годиться.

ІМ

СЕРЕДОХРЕСТЯ Середохресна,
едохресна, допечем «хрестики» та
й обізателно маєм пекти тісто. А батюшка виносить
хрест на церкву: «Хресту твоєму поклоняємся, ВлаВладико, і святоє Воскресєніє Твоє поєм і славим». СпіСпіває дуже файно. Приклоняються люди до того хреста.
В половині поста «хрещики» називаються. Скільки
хоч «хрестиків» печех – яка сім’я. [Їх потім поїдапоїдають?] Да-да. Таки маленьки, як пірожки. Я то всігда
знаю, шо мама моя пекла. То з такими видумкасами,
шоб таке було, як хрестик. Як святять паску, то печеш
«хрестика» такого і проскурочки три. Сьватиш його
і оставляєш. Тоді вже сіється пшениця чи починаєш
жати, то обізатєльно треба кусочок з собою взяти.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербу
кабу буває всігда холод. То ка
жуть: «Вербичний тиждень, то всігда такий холод
холодний». В селі, в неділю, [освячують вербу]. В городі, то
Всюночна правиться звечора, а в селі звечора не підуть люди, тільки вже рано. Рано Всюночна правиться, і вже роздає після Всюночної, після утрені, вербу
́
батюшка, мирує – помазує людей. Бють [вербною
лозою]: «Недалечко червоне яєчко. За тиждень – Великдень!». Діти вже граються. Буває так, [що і дорослі]. У хаті треба, шоб вона була, бо сьвачена верба.
Спасітєль їхав – вербу стелили йому під ноги, як на
розп’яття їхав. В нас згадка така. [В хаті стоїть] од Верби до Верби. Як печу паску, то спалю цюю. Як хто хоче,
шоб росла верба, то садовлять. Корову обізатєльно
палкою, [свяченою вербою], б’ють. Перший день вигониш пасти корову, то береш кусок цеї верби, одламаєш, кинеш себі в піч. Я тоді запалю, як маю паску
пекти. А потом вже і ту спалю. [Після того, як вигнали
корову, потрібно спалити ту вербу, якою її вигонили.]

ВЕЛИКДЕНЬ [Що беруть у кошик на Великдень?] Беруть, обично, ножі. Але колись мій тато казав, шо не
треба ножа святити. Ті баби беруть ножі святити, котора вона вимовляє ножем. А воно це все лишнє. Це воно
не годиться. Шо беруть тамеки? І сіль, і цибулю ложать
себі, і до паски шо хочуть там себі. Паску – в першу
чергу, ковбаса, масло, яйця. Свічечку, сіль і хліб. Кусок
чорного хліба, бо їстимеш ковбасу, то з паскою не того.
Три таких проскурочки до купи, шоб вони були в купі
всі три, і хрестик тако. Тоді це вже оставляється. Все поїсться, а це оставляється, і хазяїн собі бере чи то сіять,
чи то жати починаєш, чи то шо. Якшо семня велика, то
тре великого кошика і багато ложити. А як двоє людей,
троє людей, то ти себі трошки положив да посвятив.
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Десять [крашанок], більше не берем. Навіть і дві можна
не зїсти, не конче по одному. Як яка сім’я. Береться більше, менше яєць. Якшо п’ять душ, то паску, десять яєць,
масло, то вже ж з’їсться. За три дні і з’їсте [свячене]. До
самого Вознесєнія вітаються «Христос воскрес!». «Воістіну воскрес!» – відповідають. Обязатєльно в перші
дні христосаються. От іде вечірня. Поки кругом церкви
будуть обходити, то ще стоять люди. А як уже батюшка
заспіває «Христос воскрес!», тоді кожде підходить і цілується. Даже у нас, у церкві, виходять хреста цілувати
до батюшки, то батюшка з мужчинами цілується. Жінки цілують йому в руку. [З ким прийнято цілуватися
під час христосування?] Не з усіма. Которого ти знаєш.
Приходимо з церкви, становимо кошик на стіл і попораєм худобу. А тоді приходимо, син у мене батюшка,
то заспіваємо тропара «Христос воскрес». Він ще поблагословить сам по собі, і вже сідаємо їсти. Поїли. Подякували Богові і оддихаємо. Заснути. Бо цілу ніч ми
не спимо: вечірня правиться, цілу ніч у нас служиться.
Цілу ніч. Ввечері вечірня в церкві знов. На другий день
служба знов іде. Так три дні служба. [Чи потрібно було
вмиватись у воді з крашанкою?] Та я сама вмивалася.
Було таке. Та мусиш рано устати і яйцем поводити по
обличчі. Я не можу уточнити, ну, так, як дождалися
червоного яєчка, то ми должни ним умитися. [Шматочок свяченої паски] зрізували і ложили до тої просфопросфори, коло бочка зрізували. Обязатєльно було таке. [Чи
має горіти вогонь цілу ніч в хаті на Великдень?] Якшо
є лампадка. Понімаєте, як у кого лампадочки такі єсть.
Єсть такі, шо мають лампадочку, то канєшно. Не було
такого в [батьків]. Не дуже він такий був [заможний].
Діти були. П’ять гектар було землі. При Польщі п’ять
гектар землі, то такий середняк щитався. Ще не був
дуже багатий. [Як прийнято розбивати крашанки на
–«ВоВеликдень?] Та стукаються. «Христос воскрес!» –«Во
істіну воскрес!» І побилися. «Битки» [називається].
І зара так – бються битками. Я вам побила – ви мені
оддавайте. Вдома. Зара ідуть дзвонити на дзвіниці
дзвіниці
в нене́
ділю. Оце поснідали, то хто хоче – оддихає, а більшинбільшинство з молоді, таких підростків, лізуть на дзвіницю,
дзвіницю,
їм
́
розрешено. Дзві
ниця
одкрита, вони собі дзвонять. Така
Дзвіниця
́
втішность. Як хочеш, іди собі, пробуй дзвони.

ступила. Як мозолі на ногах, то скидати взуттє і ходити
по росі, то мозолів не буде. На Юрія і вообще на росі,
як роса є. Виходили на поле подивитися, як там ті врожаї. Як попадає, шо ще крашанки є на Юрія, бо буває
пізніше, а крашанки до Вознєсєнія красити, то беруть
мужики чи жінки ті, шо люблять випити, в пшеницю
йдут. Крашанки ті б’ють, п’ють. [Шкаралупи] забірають, не кидають там, спалюють. Кажуть: «Як на Стрітення півень води нап’ється, то на Юрія віл напасеться». Вже й ворона сховається.
ТРІЙЦЯ В церкві прикрашають заленню. Привозять
лепеху, зелень –все на світі. В хаті тоже приносимо.
Тоже прикрашають зеленню. Клеченнє. В суботу все
робиться. Субота Клачальна. З дерева якого: липа,
клен, береза ще може бути. Беруть, часом, жінки себі
букети. Батюшка сьватить зелень цю. Підлога всенька встелена лепехою. Зайдеш – такий запах файний.
Біль[Букет]: лепеха, клен або липа. Кожна має жінка. Біль
шинство старіших посьватить. Чого вона сьватить?
Вже вона його висушить, занесе на гору. Як умре,
спиу труну положить себі те зіллячко. Шоб було під спи
ну. Вдома – де-хоч, на заборах почепиш лепеху, біля
порога. Через три дні всьо – знімаєш. Спалити.
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РУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ
УСАЛЬ
АЛЬНИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕН
НЬ Після Трійці – Русальний
тиждень. Сама не знаю, [чому так називається].
П
ЕТРА
ЕТР
АВЛА По Петру
Петру і по теплу.
ПЕТРА
ПАВЛА
АІП

ІМ

Ф

ІІЛЛІ
ЛЛІ [Що означає,
означає, коли дощ на свято Іллі?] То і харашо,
буде дощова осінь.

ЛИКДЕН
ЛИКДЕ
НЬ Четвер
Четвер після Паски – НаНа
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ
не
вський великдень – мертвих великдень. У землі неможна копатися, робити, сіяти не можна, бо кажуть,
шо виросте на тобі кістка. Знаєте, шо так воно і є.
[Показує нарости на руках.] Це у мене таке іспитаніє
було. Десь таке узялося. Тільки святкувати. На могил
могилках можна робити, а вже в городі, вдома – не можна
робити. До Паски прибирають [кладовище], но мало,
в основному на Навський великдень. Підійшла до
хреста, кажеш: «Христос воскрес!», перехрестишся і
поцілувати хреста. А тоді прибираєш. У нас прибирають хреста: чи рушничок який, чи віночок, на могилу
букетик. Там рушничок і висить. Рік висять, а тоді бачиш, шо те вже все спортилось, забіраєш там на купу
да спалюють його, а вже свіже вішаєш. Їдно [свяченим яйцем] разом всім поділитися треба. Шоб була
така спільность, шоб була така зв’язка, шоб усі жили
дружно. [Шкаралупи з крашанок] спалити. Кришечки
осторожно треба їсти, шоб не натрусити.
ЮРІЯ Ми вигоним корови перший раз на Юрія. Ми підрізаємо [корові хвоста] не особо на Юрія, а коли муха
велика. То ми підрізаємо, бо хвіст великий, шоб не на-
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лись виходить тато жати. Вийде, шапку скине,
перехрестивсь, «Отче наш» переговорив, починають
з серпа і жати. Пожне скільки, а там сім’я починає за
ним. Там почне, пожне – ми вже за ним. Такого віночка
робить, а тоді вже буде сіяти восени, тоді вже він того
робить,
віночка розминає, а ще ж його тре посвятити до Спаса.
віночка
Він, [різдвяний дідух], постоянно має бути один і той
самий. «Снопик», «коляда» називається. А зара шось
дуже миші їдять ті коляди, не мона ніде сховать. Де
не постав – миші їдять. Святять яблука [на Спаса]. До
Спаса ніхто не їсть яблук, це так, як пост. Посвятить батюшка, допіру їдять. Так само яблука, мед, зілля [освячують]. До Спаса яблук не можна їсти тим, у кого діти
помирали. І даже, якшо понімають, то не їдять і ті, хто
аборті робили. Аборт – це великий гріх.
УСІКНОВЕННЯ Головостеніє. Усікновеніє, то Іоана
Предтечі голову одсікли. Строгий-настрогий пост.
Водяна Вілія, Здвиженє, Чесний Хрест, і Сікновенія –
дуже [суворий піст].
ПОКРОВА Покрова чотирнадцятого [жовтня]. Звідки
вітер, то так буде і зімою.

ДУБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Великі Озера
Записав О. Васянович 7 жовтня 2011 р.
у с. Великі Озера Дубровицького р-ну Рівненської обл.
від Рябої Ганни Іванівни, 1929 р. н.,
та Новоселецької Агафії Іванівни, 1942 р. н.
АНДРІЯ Беруть дєвки льон, сєм’є. І ввечері вже йдуть,
п’ять, шесть, ідуть і кругом колодязя вже сєють. А потом так руками круком колотять. Вже собаки почина-
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ють брехать. Те – туди, каже, пойде замуж, те – туди.
Треба йти в хату і не до кого не баять – лягать спать.
А колись дєвок назбиралося. А брат малий був. Стелєм на землє і лежимо в радок. Чи то хлопец менє приснітца, чи мене десь увйов за руку, чи говорила я з їм,
чи ходіла я з їм. Гребйонку тре покласти под голову.
Ми розчесали голови. У нас і заре є одна.

МАЛАНКИ Колісь, як кутє поїдять, то вибегалі молодиє
дєвки і обнимали штахети. То на Новий год. І дрова
носять. А де петух заспівав, де собака загавкав, то туди
замуж пойдеш. Да нє сєді довго за столом, бо пойдєш
шо красті, то застануть у горо́ді. То колісь таке було.
Ето на Новий год усє [дрова] пренесем. Набере, отак,
оберемком, а потом наложіть і щітає, чи воно в парі.
Як в парі, то буде в парі сєй год. «Сєю, сєю, посєваю,
з Новим годом поздравляю». Я встала рано, іде Гапка
туди, шоб сто грам випіть. Набрала пшеніци у карман
і – «Сєю, сєю, посєваю, з Новим годом поздравляю,
щастя-радості усім бажаю». Усім: і родінам, і в полях,
і в хлевах. Вже сто грам є. І хлопци, і девкі [посівають].
коровДобре, [якщо першим чоловік увійде в хату]. І коров
тока вроді бучка, а як зайдє перша женщина, то будє то
Мужлушка. На Новий год обв’язвають сада. Ввечері. Муж
чина обв’язває. Новий год заходіть, беремо кутю да
сєно, да обв’язваємо дерево. Шоб врожай був.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Зроду кутя на покуті [стоїть].
Кажемо: «Мороз, мороз, ході куті єсті, не мороз меня,
нє мого теляті, нє мого курчаті. Єж з нами кутю, нечого нам нє роби. Города нашого нє морозь». Є ж мисочка. У мисочку туди скидаєш. [Це для мороза?] Аякже. Це і кашу туди ложиш. [Всього потрохи кладеш
морозу?] Угу. Тодє вікінув свіням чи курам. Вечор заходіть, сєно заносімо. Колісь, навєть, стелілі на столи.
А тепер зв’яжем кульочка того, у куточку ставляємо
на столє. І там уже кутю ставляємо. Скатерть [поверх
сіна на столі] колісь стелілі. А ще дивлєтца. Те сєно
вітягає і дивітца: «Ох, вродить просо, вродить жіто».
Ето колішні люди. Вітягаємо за столом. Ето таке просо
будє, ето такій льон поростє, коноплі. Ето колісь. [Чи
ставили снопика на покуті?]Як є. А як нема, то сєно,
сєна снопичка. [Сіно] до Крещенія лєжить. Прошло
Крещеніє, тоді вже всьо. Як повертять, то всьо стоїть;
ще затикають ложки, то на Новий год, у кутю. І воно
стоїть. Як моя ложка перевернулася, я, значить, умру.
Не перевернуласа, то ще буду жить. [Чи дивляться на
Кутю на зоряне небо?] Як поєсі – вийдеш подівітца. То
кажуть: «Ето ранні телята будуть». Ето на Роздво. КаКажуть, шо ранні телята. А як нема, то ето позні телята.

рерубають за його. То вона ховаля і в коня, і в худобі,
[корови], і в свінє. Корови спасенниє. Коні Ісусу Хрісту бока погрізлі. То Божа Маті прокляла його: «Шоб
ти єв і нєколі не наєдавса». І баште, коні єдят, вони і
жуйкі не жують – нечого. Вони і не наєдаютца. День
і ноч єдят. А свінє зарохкали. Свінячого мняса даже
не мона свєтіть. Алє свєтімо. А худоба ценна, ценять
худобу, бо Ісуса Христа в яслах худоба не зацепила.
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ОД
ОХРЕЩА Вод
Водуу наліваємо, беремо ялінку вловлюєвловлює
ВОДОХРЕЩА
наліва
мо, прив’язуємо голючку ялинки. Там прамо і налівають. Я ото йду да єльніка, наламала, прив’язала. І ста
ставимо бачечки. В бутилки недобре свєтить. Вона ж не
попадає та молітва. Або ведерочко. Колісь батюшки
сажалі хреста в кажне, в кажне відеречко. А гето вже
батюшки не сажають. Да йде, тею метлою мете по лю
людях да по ведрах. Ввечері свєтімо напроті Крещенія у
церкві, а на завтра вже, як на Паску, кругом вистанаввистанав
церкві,
ляютца. Тепер уже кругом церкви не йдуть, як ішли.
Зб’ютца в одне кубло. Колісь круго церкви. Всьо равно
ж з цехом іде кругом церкви батюшка. А вони зб’ютца
теперка. Все по-новому. Все по-новому. І батюшки поновому, і люді молодиє по-новому. [Чи пам’ятаєте,
щоб воду освячували на озері чи на річці?] О-о-о! Я ще
впала в ополонку. Робілі хреста з льоду да бураком
червоним його облівалі, сосни кругом ставілі. Батюшка хреста в озеро, в воду, а з вінтовок «бах-бах-бах!» –
стреляють. А вже вода трещить, трещить, трещить.
Ото ж паганий пошов уже, втекав. Три рази батюшка
опуска у воду і три рази стреляють. А потом вмиваємса,
набираємо, п’єм. В нас не купаліса. Боятца холоду. Не
купалися, боятца. Пріходимо додому, віпіваємо [свяченої води]. Вона стоїть, стоїть і не цвіте. Така хороша.
Велике свято – випийте трошки. Вона добра і на жолудок, і на все. Сама важнєйша, шо перед Крещенієм.
Сама лучча. А ету, як хочеш іті, то свєти. Ідеш із церкви
і лі, [лий воду свячену у колодязь], і в хату заношіш.
Хату ми окроплюєм уже при послєдку. Як кончаютца
празники, то кроплять хату, роблять такого квачика з
сєна. [Хрестики крейдою пишуть] увечері на кутю. І на
кутє напишеш, колісь і на дєжци напишеш. Обойдєш
кругом хату. Як батюшка заходіть, з теї сторони ідеш і
пішеш. Крейдою обводиш і крейдою хрестика робиш
на дверах, і на вуглє, і на окнах. Так і хлева – на дверах.
[Чи кажуть у вас, що від Різдва до Водохрещ Святі вечори?] Двє недєлі [робити] не можна нечого. Ні шить.
Стірать – стіраємо, токо дном.

ІМ

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колядувать
лядувать ідуть
церкна Рожество саме. Пойдємо в церков, віходімо з церк
ві. Я ходіла на нашу церков гроші збірала, ходіла і по
Залужжю, ходіла і по Карасіні, ходіла і Червіні. Хоть
крівенька, але ходіла. І в Старові була, і в Подлозцах.
То наші люді, там багато наших, то дають, а мєсниє
люді – не дають. Ходілі по хатах. Колісь мі маліє булі
да ходілі. Дають нам сала, млінца, хлєбчіка. А знаєте,
як булі жадниє, бєдниє. То вже заходім у вашу хату, то
там вже згуртовую варім кашу назавтрей, а теє ємо –
вечераєм. А назавтрей знов збираємся да теє ємо.
А водки неякоє нє було, не віна – нечого. А каші такий
здоровий баняк уже нам наварать. Там один хлопец,
його вже немає, каже: «Дайте нам пошона на кашу».
Зайшли у одну хату, да дали нам сала. А вон за те сало
мада схопів, да єсть. А вони його як покотілі. А нас, ма
лих, хоть були і взрослиє, а ми бєгалі за їми. [Нині]
діти ідуть. Гроші. Думаєте, пірожка з’єсть і цукерков
не хочуть – давай гроші. Чеколадка, шоб була. Тепер
наєдяни, слава Господу Богу. Дай того пирожка, то вон
його закине десь. Ходили з тими торбами, шо в школу
ходили – прадяними. Всяке було. А як ми на колядку собиралися, вже позно прийшли, вже ми три хати
обійшли, вже и не хочемо тебе. Колядують у хаті, а на
Новий год – під окном. [Колядувати ходять і хлопці,
і дівчата?] Всє. [Хто ходить щедрувати?] І щедрувать.
Ще знаєте шо? Таку «звєзду», там стоїть свєчка. Заходім у хату, запалюваєм свєчку. І з музиками ходілі –
ето на Новий год. А на Рожество – Святий вечор – ми
не ходілі. Ісус Христос народівса в яслях, то ж співаємо: «В яслях положілі, сєном прітрусілі». Баште, коні
прокляни, а корова, худоба – ето не прокляти. Свіні
тоже прокляті. Мать Ісус Хріста породіла, люді його
шукали – жиди, – його сказніті. Вони багато дєтей пе-
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СТРІТЕННЯ Це встреченнє Божоє Матери, якесь устреніє. [Чи казали, шо в цей день зима з літом зустрічаються?] Е, до то брехня. [Як півень води нап’ється]
то в хазяїна сєна нестече. Така зіма буде. Холодно. Як
з стрєхи потече да пєтух води нап’єтца, то в хазяїна
сєна нестече. Бо зіма буде ще. Кажуть: «Буде врожай,
як тиє, [бурульки], висять, і на гурки, і на все буде
врожай, і на грібі». Одна жонка казала: «Ганно, немає
отих сосулок, не буде врожаю». А я кажу: «Так нема ж
морозу, з чого ж, шо ж замерзне?» Ето за німі дівлятца. І правда. Ето, кажуть, будуть гурки такіє і гарбузи.
Дивлятца на Стретеннє у церкві, як свечки трещать.
Як трещать, то кажуть, шо буде лєто громове, як не
трещать, то буде спокойне, тіхе.
СОРОК СВЯТИХ То ж мученики за вєру Христосу. Сорок печуть галушок. Да кажуть, шо буде сорок морозов. Хресті́ печуть. Намєсіть тєста да хрестіка зробіть.
Колісь же хазяї в полє йшлі з хрестом. Ішлі в полє
орать, то з собою бралі. Хреста беруть. Колісь ето так
старіє люді. Встромлять у полі, а тоддє пламалі да єлі.
Шось уже пріказувалі. То ж хлєбец. Так же колісь було.

Е

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Лєксєя каже, як рибіна
проб’є льод на озері – нерест, – то буде уже кругом добре – тепло. Тепло і буде на нерес врожай.

то в ту коробку. І приходіть на Всюночну. Правітца
всю ноч. А в час ночі батюшка перерів робить. Утром
правітца до часу ночі. А в час ночі батюшка віходить
з церкви і каже: «Хрістос воскрес!» Люде всє крикнули. Як ето уже ходять кругом церкви. «Хрістос воскрес!» –каже батюшка, а всє: «Воістіну воскрес!» Трі
рази так. Вон тако хрєстом. Тиє двері одкріліса. От уже
батюшка стоїть, об’ясняє про Ісуса Христа. Співають
уже пєвчіє. І я ходіла у пєвчіє. Вона в молодості ходіла в пєвчіє. Батюшка трі раза обходить церкву. Третіц
раз у нас там звонніца зветца, люді становлятца. Вон
співає: «Хрістос воскрес!» Псаломщик махав нам рукою, шоб мі за їм же вєлі. То ж не так, хто куда, а треба підобрать, шоб в одне воно йшло. І вже заходім у
церков, вже начинаєтца служба. Править ту службу
до часов трох, начала четвертого. туж же вон каже:
«Будемо висвєчувать паску». Всє розийшлсь і надворє
зийшлись, виставили там. Виходить батюшка з цехом.
Цех уперед, а батюшка – за цехом, а там пєвчіє, а там
ще люде ідуть. Три рази обходять, становлятца на своє
мєста вже люді з коробками, і батюшка висвєчує. [Що
беруть освячувати до церкви?] Хлєбчик – це паска.
Беруть яічка, накладуть у кварту масла. Як хто бага
багатир, то спече багато м’яса, а хто бідняк, то трошки.
Хто і ковбасу положить, мед возьме. [Крашанки] – то
основне. Сколько хочеш [береш]. Треба ж і батюшци
двє кінуть. Свєчку і соль, яйца. [Чи освячують ножа?]
Нє. Ножика даже не положено, шоб, як поєлі, шоб на
столє лєжав. Треба його удалять. Пріходіш із церкві
і оту паску пріносіш. Береш саме перше яйце і соль.
Ету скаралюшку, як є худоба, коровка, несеш корові і
хрєн беремо. Корєнчика або в баночци. Того корінчикорінчи
ка і все свячене корови даєш. Шоб уже гад не чепав єє.
Самому мона єсти. І самиє ємо трошки скаралюшки,
трошки яйца. [Що таке цей «гад»?] Вужаки. Змєй повашому. Вуже. Шоб вон не зачепив. Так стариє люді
вашому.
кажуть, то і ми кажемо. А гете яйце, як ви розрежете за столом, скольки вас є, шоб всє потрошки взяли.
Вся сем’я. А десь ви пойдете да заблудитеся в лєсі, чи
шо, то шоб ви вспомнілі, хто гете яйце з вами єв. Це
свячене яйце вгуртову єлі, то шоб вспомніть, з ким
ви єлі, то воно вас додом приведе. До Вшестя шесть
недєль [вітаються словами «Христос воскрес!»]. Не
«добрий день», а «Христос воскрес!» [Відповідають]:
«Воістіну воскрес!» А то вже на Вєлікдень кажеш три
рази, як прийшов у хату. Оце я була в церкві. Яка моя
вже родіна в хаті, я: «Хрістос воскрес!» – «Воістіну
воскрес!» Я і плачу. Так трі рази. Да поцолуваліса. Бо
цолуватца у пост не можна, бо Юда продав Ісуса Христа. Не знали, як Суса Христа брать, а вон сказав, шо
підойду, його поцолую, то ви його тодє будете хапать.
Бо їх було дванадцять мучеников. Вони всє були однаковиє. Не зналі, котрий. Но вон сказав, шо і підойду,
йому руку подам і поцолу. Через це у пост не можна
цолуватца. А як уже посля посту, вже в своєй родіні,
вже прішлі, поздоровкаліса і поцолуваліса. А вже посля Вшестя можете казать «добрий день». Вже посля
Вшестя не скажеш «Хрістос воскрес!», бо вон на небеса знявся. Вже ж вон будє по землє ходіть. Од Вєлікодня до Вшестя по землє вон ходіть. А потом вон
уже ідє на небо. [Як прийнято розбивати крашанки?]
Яєчко об яєчко. Можна і об стол. Колісь я була ще малою, дєвчучком, мо’ лєт тринадцать. Вони б’ютца, а я
і своє туди – тикиц. А вон взяв да вібів. А як вібів, до
йому тре оддавать. А я ж бедна. Я не хочу оддавать. То
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БЛАГОВІЩЕННЯ Як вілетєла
етєла бчола до Благовєщення,
то вона ще одседіть своє. І буває. І одседьває. Ще буде
Вєхолодно.́ [Чи великий празник Благовіщення?] Як Вєлікдень. Да. [Чи кажуть, що яка погода на БлаговіщенБлаговіщення, така і на Великдень?] Да. Ето совпадає. Нє роблять
[у землі до Благовіщення], вона ходіть поросная. Вона
ще повная ходіть. Не нада, нечого нє пускайте. ПоПосля Благовєщення вона розходитца. Алє тепер не дідівлятца. А Бог всєх ровняє. Перша я тут саділа, кажу:
«Господі, зароді людям, зароді і нам». Зароділа і нам,
і людям. Розказала менє моя тьотка, там є старша, чим
я, в Шахах. Каже: «Одін дядько садіть бульбу і каже:
“Господі, зароді мнє...”». Так йому зароділа. Просіть
треба за людей, а потом – за себе. Бог дасть.

ДІЛЯ Верб
Вербуу зносімо, держімо. Як ото уже
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
дождемо весни да виганяєм худобу, то тоді вже же
женемо коровку тою вербінкою. Да пріносім, да у хлєв
запіхаєм. Потом і у хаті є всє. А потом уже вона по
побула у вас год, то йє спаліть і той попєлок собрать. [Чи
казали, що свячена верба від грому та блискавки?] Нє,
нє. [Чи б’ють один одного вербою на Вербну неділю?]
Б’ють. «Верба б’є – не я б’ю. Не вмірай, Вєлікодня до
дожідай! Красне яєчко вже недалєчко». По ногах б’єш,
шоб ноги не болєли, шоб голова не болєла. Так лопають. Той тиждень холодний – Вербіч. Вербіч – тиждень од Верби до Паски. Ето холодно. [Прийшов Вербич] – кожуха позич.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Як Чістий четвер, то ранєсенько
встають до сход сонца – обмітца, хату вімєсті кругом,
пойті по своїх хоромінах, [господарчих будівлях], вімєсті кругом. Кругом хлєвов вімєсті. Шоб гада, шоб
вужакі не було. То таке перед Паскою.
ВЕЛИКДЕНЬ Прийде Всюночна, повна хата забита
людьми. А тоді ж у коробках, тепер же – у пакетіку, кошовочці, а то коробка з соломи сплєтєна. Це я
знаю. Як багатир спече стегно, спече поросятко, тоди
і сира туда, і масла туда наложить. Ледь суне. Ішли на
Всюночну, коробку собі збирали. Всє, шо має вдома,
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вон за те яйце – да кинув. Беднота. Колісь наваримо на
Паску. Маті вже збірає, наваріть і поделіла: чи по п’ять
штук, чи там як. Ви своє яйца сторожуєте, а я – своє.
А то я возьму да покраду вашиє. А то подєліть маті.
Назбирає целе ведро і більше. Як у кого. Кому десять,
кому двадцять штук попадає. Маті геть поділить. Чи
за день поєж.
ВОЛОЧІЛЬНИЙ ПОНЕДІЛОК Ето волочілне. Ідє маті
до баби своєї – пупатої баби. Така баба пупата, шо
в’яже [пуповину]. То вона несе до неї волочілне. На
Паску в гості йде, шось бере, то це, щитається, волочілне принесла. І яйця, і паску несуть пробуваті. Вона
до мене принесла з тим самим, а я йой свого даю. Подарка дають. Волочілне до баби і до куми ідуть – волочілне несуть. У нас дєті нє пріносілі волочілне. Нє
знаю, коли і пріносілі.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Четвер послє Паски – Наський вєлікдєнь. Це на том самом тижні. Ето мертвих
вєлікдєнь. Нечого не роблять у цей дєнь, не садять.

Е

ГРАДОВА СЕРЕДА Переплавенная середа – од грому.
До Вшестя вона. Од Паски – до Вшестя. Ето празнують. Ето сама главна – свєтять воду перед Вшестям.

Русальніцу втопілася, до нашого брата прієзжала. То
вон робів на водє, на крані. Шось таке, шо вони прічалювалі. Трап такій на причалі. Вони з тим хлопцем
пошлі, вон тоже з того села, вони там удвох. Вони пошлі, молодиє ж, погулялі і прішлі. Той – з цого боку,
той – з того боку. З того боку коєчкі їхніє. І вон, каже,
зразу вснув, а я, каже, чую, шо трап той ворушиться,
шо вони заходять. Так ворушиться трап – хтось іде.
Я, каже, лежу на койці. Аж, каже, одкриваються двері, а я зглядь, а йє Ганна було звать, – Ганна прийшла,
стала. Вона йшла по воді, побачила, шо там наші люді
і зайшла до їх. А я, каже: «Вася! Вася! Хтось прийшов
до нас! Вася!» А Вася спить. А я, каже, за ковдру, за
одіяло да на голову, да повернувся скорєш до стени.
Я до стени, а вона, каже, так заглянула до мене. А вона
ще прийшла до мене, заглянула і пошла. Вона ж двом
не покажетца. Одєта була, як ховалі, по-колішньому:
сорочка вішітая, так, як по-польски колісь ходілі бабі.
В такой одежі. Баба старесенька, вона померла давно,
тоже бачила. Гулялі в жіті. Такі жонки всякіє, в одежі.
А наша маті розказувала: бачила, над озером стояв то
томуж
плєнік. Стояв мужчина, сонечко стало сходіть, і мужчина стояв тако, напінєни, то колісь же, вже наша маті
старесенька була, а хата нашоє матери була на селє,
над озером стояла, то казала, шо бачила топлєніка. На
Русальніци нечого не можна робіть. Це тепер їх нема,
а колісь же вони ходілі, показувалісь. От я русалка,
а побачила, ви менє родниє, я должна обвесті, обвесті,
за
шоб вони не побачили. Можуть защіпать. Русалки защіпують. То обведуть, шоб вони не побачіли. Обіде і
поведе їх за собою, шоб вони не побачіли. Грєшності
на землє. Тєхніка. [Чи потрібно було щось носити при
собі від русалки? М’яту? Часник?] Нє. Такого не чули.
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ЮРІЯ Два Юрия є: Холодний і Голодний. Холодний – зімою, а Голодний – весною. Кажуть: «Осень – багатая.
Весна – голодная». В осені все є єсти. Всього Бог дав.
Всього хватає. На Голодного Юр’я пасем корови. Пасу
я, пасуть всє люде – очередь. І мі зранку посникаєм,
не ємо ничого. Пріде худоба, мі худобу загналі. Колісь
булі жита, а тепер жітей нема чи пшениці. І от ми всім
коліктівом збіраємса, беремо по сто, беремо закуску і
там випіваєм. [Чи качалися по житі?] Качаліса. Якас
старинна приказка. Шос там кажуть. Качаютса і всьо.
Казав батько: «Як ворона захаваєтца в житі, то буде
врожай». То виганяють на росу худобу. Кажуть: «На
Юр’єву росу, на Миколнину пашу». Так моя мати каказала, як виганяли перший раз корову. Це на Миколу
буде цвіт.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО
ОГО
ОГ
О До Миколи де хоч пасуть.
А вже посля Миколи, до худобу, де сєно косять, то не
пускають.

ТРІЙЦЯ Он там у нас
ас ще лєпєха та лежить, шо ми вбіравбіра
лі. Лєпєху кладемо, стелємо по землі. Кльон он у нас є,
ліпіна. [Як називається ця зелень?] Тройца. За іконою,
на покуті, за окно зачепиш. Гулькі, [гілки], голлячко
ламимо, в’яз. Раненько несемо у полє. Кльон і каштан.
́
Затикаємо у хаті. Як в’яз, то у бульбу затикають. Ліпу –
у полі, шоб зелєно. [Чи ставлять клечання на воротях?]
Ставляють. І у хлєвє затикаєм. На окнах, де ікони стоять, до ставимо. І на кладьбіще несемо на саму Тройцу. Хто хоче, в суботу ввечері занесе, то рано в недєлю.
Сколько там є тебе роднє, то по голлюцци кожному.
Вона посохне, а потом прибрав ди й усе. Три днє [стоїть у хаті]. А потом хату подметаєш. Викинуть. Стоїть
у хоромині, [хліві], я з’язала. Ето, [зілля], свєтітца на
Тройцу, на Спаса і на Макове. На Тройцу дієти беруть.
Цвєти берем увечері, лєпєху, мняту берем, як є така
пахнюча, мелісу можна.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ [Як називається цей тиждень,
що починається від Трійці?] Русальніца, а то ж буде
Петровка. Русалки́ гуляють. Хто вмре на Русальніци,
то тоже буде гулять. А русалки ж гуляють. Вона на

РІЗДВО
РІЗДВ
ІЗДВО
ІОАНН ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Чи
О ІОАННА
святкують
святкують
свя
ткують у вас Івана Купала?] Празнують. [Чи цвіте
папороть?]
папороть?] Ми його не бачили. На Купалного Івана.
Ето трудно побачить. Колісь у дядька воли погубілипогубіли
ся. А той дядько шукав-шукав ту корову. Нема нечого.
Як вон – папоротник. Вон злякався. До то любий би
злякався. Раненько, до сход сонца, воли лежать, а папоротнік цвіте. То таке казали. А хто його знає. Розумний такий чоловік. Не всє знайдуть. На Купала вон
побачив. То правда.
ПАЛИКОПА Палікоп у жнива був. Ганна – нажне, Палікоп – спаліть. У нас, на Палікопа, баба десь пошла,
шось робіла. Проходіть – хлєв горіть. Гром вдарив.
ІЛЛІ [Прийде Ілля] – наробіть гнилля. Ето дощі будуть
йті. Кажуть: «Прибрала б до Лля, бо буде Лля». Доще
будуть йті. [Чи можна купатися після Іллі?] Кажуть:
«Вже наплював Ілля в воду; вже насікав в воду». Так
баби казали.
СПАСА Прийшов Спас – готов рукавиці при запас. Я до
Спаса яблок не єм. У мене померлі дєті. Вона єсть. У єї
нема некого. Бо як Бог дєлить на Спаса яблочка, а мнє
не дасть, скаже, шо моє яблочко свіня з’єла. Менє
самой ще дєвчиной приснілося. Я вам розкажу свой
сон. Сніться менє, шо я так десь іду. Всєм, всєм дає
яблочка і грушки, всєм дає. А мене шось так стукнуло
у голову: «Так дєсь тут моє два братіки, а ві чому їм
нє даєте?» А вон: «Ондє – ззаді». А я кажу: «Чому ж
їм не даєтє?» – «Ваша маті зогрешила». Як приходю я:
«Мамо». – «Гов». – «Єла яблока?» – «Єла». Вже нє вдєлив їм Господь. На самого Спаса це менє так снілося,
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ще я дєвчиною була. У єї мерло два хлопци. [На Спаса
освячують] груші, яблика, виноград, мед, зєллє пахнюче і цвіти. Колоски тоже свєтять – пашніца. Шоб
був урожай. Десь у полє кідають. Як сєють, да кінуть
в полє.

Записав О. Васянович 7 жовтня 2011 р.
у с. Залужжя Дубровицького р-ну Рівненської обл.
від Котяш Євдокії Макарівни, 1923 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Чи гукали мороза на Кутю?]
Аякже, аякже. «Мороз, мороз, ході кутю їсті, шоб
не морозів не ягняток, не овець, не отеняток, шоб
і нас, шоб по полі роділо, в хліві плоділо, а в хаті –
здоров’їло». Так перемолімса да й все. А тепер не клічуть мороза. А колісь клікалі. Встановляють, помолятца Богу і мороза клічуть. Або ще з хлібом виходілі
надвор, [на Кутю]. Я виходіла сама. На Перву кутю
я сама з хлібом виходіла, а тоді ще булі бульбаши да
прибіглі в хату. «Хто в вас був? Хто в вас був в хаті?» –
«А я з хлібом виходіла». Я знала, шо то сатана йде. А я
кажу: «Я, я виходіла. Баште, оно хліб Господа». Требло пережить те врем’я. [Навіщо з хлібом виходили?]
Мороз клікать. Надворе. Помоліліса і вечерать сєдалі.
Проганять, шоб не йшов до куті.
КОЛЯДУВАННЯ
ОЛЯДУВА
ОЛЯД
УВАНН
УВА
ННЯ
НН
Я [Чи ходять
ходять зараз колядувати?] Ходять.
Ходять. І дєті ходять. То не вистачить не рубльов, не
копійок. А шо колісь давалі? Колісь і щодрувалі, то шо
ж – хліба дадуть, сала. Мо’ дасть хто ковбасіну. Тепер
того не хочуть. Давай гроші. А ми вже назбираєм цілу
торбу того хліба да вже ділім: колько вже колядоваколядова
хліло чи щодровало. То вже ми то дєлім. Тому кусок хлі
ба, тому сало. Тепер те не вспоминають. [Чи ходили
зі «звіздою»?] Ходілі, ходілі. Ще й люді з другого села
приходілі. Тепер – те не кажи і не розказивай. Яке вже
тепер молодьожи.

Е

УСІКНОВЕННЯ Голова обратілася, то називається «Головосєк». Ето була у цара вельмі дочка така. Вона
сказала: «Іоану Крістітєлю одрубіть голову». А ученіки: «Як одрубіть голову?» Вони далі собачу, а досталі
серце. Вона сказала одрубіть голову і серце достать.
Вони одрубіли голову собачу – по собачой головє
вона познає, вони занесли серце. Вона сказала: «Ето
не його серце. Одрубіть йому голову». Як уже одрубають Івану Крєстітєлю голову да принесуть, тогди
вона повєрить, шо вони одрубали. І от, вони одрубали Івану Крістітєлю, на того самого Головосєка,
голову і йой на тарєлкі піднєлі. Вона сільно гуляла –
рада ж була, шо йому одрубалі голову. Ето весною
Обертеніє. Кажуть: «Пташки повернулись». А гето
не пташки, а ето сама голова обратітса к тєлу Івана
Крістітєля. Ето вона буде лежать на тарєлци од Головосєка до Обертенія, до весни, поки буде Обертеніє. Голова обратітса к тєлу Івана Крєстітєля. Посне
[потрібно їсти]. А мі єлі, забуліса. Ето груш неможна
[їсти], кажуть, шоб чиряки не вилазілі, шоб прищі
ніякі не булі. Клюкві неможна єсті. Красна.

с. Залужжя

Ф

ДРУГА ПРЕЧИСТА Прийшло
ло Сплєннє – чи готове в
тебе насєннє? Це послідня Пречиста. Осєння. [Двад[Двадцять першого вересня?] Да. Успєннє. А ми по-своєму –
Сплєннє.

ІМ

ВОЗДВИЖЕННЯ На Здвиженнє
еннє батюшка воздвигаєтца
з хрестом в церкві на Воздвиженнє. Ой, вужаки. Ето,
кокажуть, на Здвижаннє всє вуже ховаютца у полє, а ко
трий оставса, то той вже грєшний. Вони і тепер повзаповзають. Не приймають. Бачте, вон людину вкусів. З одною
жонкою пошла там, йє брата вівезлі на Сібір, а вона
каже: «Ходєм, прачку возьмем на озеро прать». А я ще
називадєвчіною була. То такі дошки булі збіті, вони назива
ліса «прачки». А я боса була. Тогди ж не було обуви.
«Пождєт, тьотко, я пойду, побачу, чи єстека клюква». –
«Йді, Ганно». Ганна заходіт. І-і-і, то я сколько роділаса,
сколько ходю по лєсу, я не бачила, а вони тако лежать,
тако голови стоять. А я вже нє знаю. Я влєзти туди –
влєзла, а як я вілєзла – не знаю. То я на своє очі бачила.
тьоТо я не йшла далі і ягод тих не бачила. Кажу: «Ах, тьо
точко, шо я туди влєла». – «Шо там тих вужов! Я би і
не вілєзла». То я лічно бачила. На Здвиженнє-то таке я
налєзла, а люді ходять і не бачать нечого.
ПОКРОВА Покрова – ето престолний. Маті Божа покрила. То буде целу зіму вєять одтулі, з якого боку
буде вєтьор. На Покрову батько наш задавав худобі,
давав трошки сєна. Осень, то вже подкидай, подкидай. Є така, шо покриває або лістом, або снєгом. Я в
дєтстві знаю, шо маті наша копала картоплю, то я вєніком змєтала з градок снєг, а вони за мною картоплю
копалі. Таке бувало. А тепер – все поприбиране, все
покопалі, як має буть. А тоді ж картоплі менч копалі.
Знаєте, чого копалі довго? Було просо да була гречка.
Да все сушілі. А худоби було в людей багато.
ДМИТРА До Мітра – дєвка хітра, а посля Мітра вже
всьо – недобра. До Мітра дєвку береть, а посля мытра
вже недобра дєвка.

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Сьвато «Стретеннє» казали. [Чи казали, що
в цей день зима з літом зустрічаються?] Ну, то ми таке
баємо. І у нас таке. Но воно інакше. А батюшка якось
баємо.
по-інакшому називав у церкві. Я вже тоже примечала.
по-інакшому
Колісь
мой батько свєтів, а маті: «Стойтє, дєті, як засвє́
тім – дівітса». Як коло свєчка палає, [світло хитається],
то буде на теє. А як стреляє тако, іскри летять – громке
лєто буде. Як поломнє махає, то воно буде так блискають, а ровнетка буде. То я вже сама примечала, некому
не казала. Колишнє
прикмети. Сама паліла
свєчку на
́
́
сьвато. І молюса, і молюса. От я вже побачила – правда
Господня. А тепер молодим не кажи нешо. Як нап’єтца
петух [води на Стрітення], то буде рання весна і добра.
А як закамет – нема води, то вже буде продовжена ще
зіма. Отаке колісь казалі і тепер таке є. Але хто його
примечає? Співалі веснянки, як розстає. То вже просімся в матери, шоб пустіла попрасть надворе вже. Да
вже так тодє прадеш да співаєш. А в хаті вже не хочетца
прасть. То маті: «То бери да йді-йді надвор попраді». І я
така довольна. Шо маті надвор випустіла прасті. Веснянки. Вже начнуть от тих, яке то в нас сьвато є перед
Паскою. Од Явдоки вже щитай ми надворє.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР [На Чистий четвер також приходять з
вогнем додому?] А, приходять. Приносять. Да ще й на
каждом хрест роблять, на дверах. Вже закалілі в мене.
Але принесла я, хоча стара, але принесла огонь. Пляшку да й ідеш з тим огнєм. Ідут. Прям, аж блищать зорі.
Тих пляшок не було, то колісь такий губ був, вироблялі,
березову, то кресалі кулі чоловіки. Ще я одтуль принесла – з Бережок, де ми, бо в нас не було церкві. То тих
губяків запалюємо, робить батько таке з дроту – з’яже.
І ето так несем до хати. То теперека кулітура, а колісь
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дротом ізв’яжеш того губ’яка і з Бережок несеш огонь.
На балька не [випалювали хреста], ми тут робили – на
дверах. Так і колісь. І на том окні. Як зайдут, то отам
робілі, [на покутньому вікні]. Тиє хрещики так само
од грому. Верба не од грому. Ще стоїть у мене та верба. Я єє не тривожу. Прийде тая верба, то я вже цую
палю, а нову ставляю. Колісь, то товар женуть. Тепер
хіба запасают? Колісь, то ето ще, як єдуть перший раз
орать, [то беруть вербу]. Аякже. Поблагодарат. Поб’ют
худобину, бо коньми оралі, воламі. Тай назад привезят.
Назад туди [ставлять]. До хати. Муй батько брат поєде
орать, поблагодарить, до хати прийде, знов поставив.
Корову перший раз на пашу [вигонили], то ще бралі те,
шо ми кросна тчем, і ту вербу, бердо берут, кладут перед порогом, і дві яйці. Кладуть і женуть корову на вуліцу. [Бердо], шоб корова була гарна. То була причина.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення геть усе можна робіть. Ще ж земля не ворушиться. Ще ж земля – вона
нерухома. А вже тепер сіют. Тепер нема того. Родіт. Колісь казалі «земля нерухома». Не треба. А тепер уже –
нє. Трахтор єде, гурчит уже. Шо, можна казать «не йді
орать?». Тебе ж не послухає.

МАЛАНКИ Мороза гукалі на Нові год. Батько гукав. Колісь у нас був дєд такі. Узяв горшка, узяв кутю, а тиє
сидять у хаті. Гукають: «Мороз, мороз, іді кутю єсті».
А вон кругом хати ходіть. Упав да й горшка побів. Усє
сміяліса з дєда того. «Мороз, мороз, іді кутю єсті да
нє зморозь нє худобу, нє дєтей, нє пшеніци, нє всякой
пашніци», – отаке казалі, а той вже одказуваєт, ходіт
кругом хати з кутєю. Сєно настиляли на стола, поверх клали скатєрть. Накривали борщ, кашу, всяке –
дванадцять страв треба. На Багату кутю вже строят
все, печут пірогі. Перша кутя – посна, Друга – багата,
а Третя – посна.
ВОДОХРЕЩА Трещи
ещи – не трещи, пройшли вже ВодоВодо
хрещі. Як не буде сутки-двоє, то вже морозу не буде.
Самій мороз до Коляди, до Крещенія, а посля – вже
нема.
СТРІТЕННЯ
КоТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ На Стреченнє
Стреченнє стречаєтца зіма з лєтом. Ко
лісь мі йдем з церкві. А у церкву ходілі у Бережкі. Ідєм,
а сонце, сонце, сонце, а дєд старий каже: «Лучче би я
бачів вовка, а не сонце». Багате лєто буде, як нема сонсон
ца. Вода тече, а сонца – нема. А сонце, то недобре. Як
На Стреченнє петух води нап’єтца, то вол напасетца
до Юр’я. На Стретеннє свєтим свєчки. Як свєчки тиє
трещат, то буде громове лєто. Як не трещат, то лєто
буде нормальне, спокойне.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ До Вєлікодня не мона городіть. То кажуть,
шо то дощу нема. І у нас тепер бають: «Ідіте плота виверніть, вун городів. Ідіте плота. То буде дощ іті».
А нащо було городіть? То таке було і колісь. Ходілі бабі
віворочалі. Нєма дощу – йдут. Геть усе [розбирали].

«Мороз, мороз, ході куті єсті. Да нє марозь нє пшєніци, ні жіта, ні бульбі. Ході, мороз, кутю єсті». Ето казав, хто старші – чі батько, чі дід, чі маті. Віходілі на
уліцу, нєслі хліб і кутю да і просілі мороза. Клалі кутю
на окно для мороза.

ІМ

Ф

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Па
[Папо[Папо
по-по
роть] цвіте, але ми єє не бачим. І ще на Купалного
Івана колісь матери ходілі да рвалі і в хаті по кутках
Потрошку-потрошку-попалілі папороть. В хаті. Потрошку-потрошку-по
трошку. Ето тоже од грому. Ето ко́лішні люді таки
булі. Сира [папороть]. Так подимить трошки. Жмак
озьме, у том куточку запаліла, у том куточку запалізапаліла, у том – кругом. Нахрест запаліть і всьо. Покуть,
тоді тут, [пічний кут], як христімса, так і палім. А тетепер же цого не роблять. Я ж не пойду. А колісь ходілі
люді. Бачилі люді [цвіт папороті], бачилі. Тиє люді,
може, шо вони зналі. Папороть зналі. То вони і бабачилі. А на Купалного Івана то таке було. Грає [сонце]
на Купалного Івана. Бачілі. Робітца то сінє, то красне,
то вішньове. Отак, як той пояс, шо зробитца не небі
перед дощем, отак і сонце грає. Аньо перед хмарою
виходить на небі. Радуга. Перед дощом таке Бог попо
казвує. Всякиє прикмени, алє ми не розбираємся.
ВОЗДВИЖЕННЯ Колісь
лісь на саме Здвіженє зайдем у
церкву, то я не одному кажу: «Ніхто даже не закмітіт». Бере батюшка цвєти в руки, і бере одін чоловік з
одного боку, і нагнут геть-геть аж на землю. І так помаленьку зведут батюшку, шо не замйєтно. Тепер же
нема того в церкві. Я вже і кажу: «Нехай же нашого
батюшку нагнут баби». –«Чого його нагинать?» А я
кажу: «Колісь нагиналі».

ЯВД
ВДОХИ
ОХИ На Явдоху
Явдоху дивились на вєтьор, шоб знать, яке
ЯВДОХИ
лєто буде – тепле чи холодне.
СОРОК
ОРОК СВЯТИХ Як на Сорок святих, то моя мати вєшає
СОРОК
онучку таку [мокру], чі замерзне. Як замерзне, то ще
онучку
буде сорок морозов. Чі велікіх, чі малих, але сорок буде.
БЛАГ
БЛАГОВІЩЕННЯ
Як пчола вілетіт до Благовєщення, то
ще буде холод. Ще померзнут вони. Казали, яка погода
на Благовєщення, така й на Паску, але не всєгда справджується. До Благовєщення землє не ворушат. Тепер
то вже єдут, ворушат. А коліс – не мона. Ще Сус Хрістос не воскрес. Не благословів ще.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Прийшов Вербіч – кожуха позич.
Буде тепло. На Страсть іду з церкві і несу той огонь в
пляшци чі в стіклє. Пріходю, наперед роблю хрещіка
на дверах. Тодє несу свєтло в хату. Роблять, шоб свєтло було весь час у хаті. На Страсть кругом хати з огнєм
ходім, робімо з того диму хрєщікі на дверах.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Градова середа посля Вєлікодня. А четвер – Наські вєлікодєнь. Посля Тройци
тоже Градова середа.

Записав О. Васянович 8 жовтня 2004 р.
в с. Колки Дубровицького р-ну Рівненської обл.
від Кутяш Серафими Федорівни, 1923 р. н.,
Харковець Євгенії Іванівни, 1935 р. н. ,
та Харковець Оксани Аврамівни, 1918 р. н.

ЮРІЯ На Юр’я яєчню печут да йдут на поле, да качаютца. На росу йдут качатца, шоб врожай був добрий.
Те, шо нє доєлі, на полі оставлялі, нє бралі до хати.
Ворони поєдят, пташкі паєдят. Як да Юр’я захаваєтца
варона у жіті, то да Петра уже нажнем. На Юр’я росу
збіралі. Якесь ліченіє було. Два Юр’я да два дурні:
одін – Холодни, а другі – Голодни. Юр’я тре святкуват
тоже. Больше святкуют Весняного Юр’я.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як зорко на Першу кутю, то
на гриби. Мороза на Кутю гукалі, на першу. Казали:

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Міколи не сєй гречкі і не
стріжі овєчкі.

с. Колки
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ТРІЙЦЯ Воділі по сєлу «тополю» – вбрану дєвчіну. Лістє вєлікє, співалі пєсні якієсь. Давалі їм шось. Це на
Тройцу так воділі. А тодє розобралі їє. Єй убіралі у
лістє з тополі, бо тополя – вєлікє лістє.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива больше посля Петра начіналі.
Пройшов Петро, пройшло і лєто.
ПАЛИКОПА Палікопа – Пантєлєймон. Не мона робіть,
сваткуєм, бо одправа йде. Казалі, шоб гром нє попалів. На Палікопу не мона нечого робіть, бо такі грим
був, да запалів одному хату. Ето свято є у церковному
календарє. Це те, шо Пантєлєймон.
ІЛЛІ Як прійде Ілья, то наробіть гнилья. Доще вже будут.
Вже Ілья прійшов, уже хватаютца пов’язать чі пшеница, чі що. Вже на Ілью будут орат полє. Вже роллю попрібіралі, вже ж треба орат. Ілля – чі готова вже ролля.
Казалі, шо купатца не мона. А вони слухалі? Купаліса,
абі тепло. Колісь льон пойдєм біть. То ще на Пречісту
пошли мітца.
СПАСА Прийшов Спас – бері рукавіци про запас.

с. Осова

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колядувати на
«Різд
перший день ходят. Роздво. Кажут і «Коляда», і «Різдво». Колядуют. З церкві ідут – на церкву колядуют,
з хати в хату. І діти ходять. Діти йдут цілі день. [Ви
дитиною ходили?] Аякже, ходіла. Колісь кусочок сала
дадут, хліба кусочок. А тепер – гроші. Гроші треба да
давати. Такого не хочут, а ми жадни були кусочок хліба.
дорос
Пойдєм, заколядуєм. Робілі [«звізду»], ходілі дорослі. Дівчата і хлопци йдут. То ж приєжджают [діти до
батьків]. Всє сходятца.

Е

ПОКРОВА Як Покрова, то покріє чі снєгом, чі лістом.
Як лістом, то тепла осень буде, а як уже снєгом, то буде
холодна. На Покрову одкуль не закіне вітьор, то так
буде цели рік. Як з Немичини закіне, то буде цели рок
тепли вєтьор, одкуль не закіне.

м’ясо варим. Риба, концерви. Мороз кличуть. Варим
кутю, снопка ставляємо з жита. Кажем: «Мороз, мороз, іді куті єсті». Клічем мороза. Та й уже сєдаєм єсті.
Сєно [кладуть на покуті]. Вон же ж, Ісус Христос, на
сіні родивса. А ми теє сіно, я не знаю, як хто, а я чепляю, у клуні держу, да як садовлю курку на яїчка, на
курчатка, то я його туди. На стіл стелемо настолницу
і у хусточку зв’язуємо, кладем ґля, [біля], жита сіно.
Втикаєм ложки́ в кутю, кладем туди боханочу хліба на
ложку. У кого багато сім’ї, то накривають. Так ночує.
Так треба. Вроді кажуть, шо приходять покойніки вечерать. У кого семня, то встане вночи да переверне.
Каже: «Вже ти вмреш, бо ложка перевернулася». Я іду
там, де седять кури, да тельбушу – лекаю, шоб квокталі. Шоб квочки булі. Рано курам оддаю [кутю], шоб
добре несліся. А другу вару та й знов так роб’ю.

Ф

Записав О. Васянович 6 жовтня 2011 р.
у с. Осова Дубровицького р-ну Рівненської
Рівненської обл.
обл.
від Ляшко Ганни Сильвестрівни, 1927 р. н. ,
та Антонюк Ганни Лавримівни, 1939 р. н.

ВАСИЛЯ На Василя
Василя вже багата вельми Вілія. Дєти посепосе
ВАСИЛЯ
Хлопчик і девчатка ходят. «Позвольвают на Василя. Хлопчики
те защедрувати!» – співают:
Бички рогати,
Пошля орати.
Та й на тую ниву,
Та й на паранину.
Васильова мати,
Пошла щедрувати.
Бога прохати,
Зароди, Боже, жито-пшеницю.
З колосочка – жита бочка,
З колосниці – бочка пшениці.
Даєм гроші.

ІМ

АНДРІЯ То вже
же перед Колядьми Сави, Варвари, Андро
Андроси – ето Андрія. Треба було не Андросити да куделю
кундосити. Ето, як умер чоловік колісь, да не було чим
накрити очей. А батюшка стояв да правив, да каже:
«Треба було не Савити, да куделю правити, да попокривало направити, а Андроси не андросити, да куку
делю кундосити, да покривало накундосити». Колісь
наміткою портною закривалі очі покойніку. У мене
є ще. У мене дід як умер, я те, церковне, не просила,
наметками опускали. А ще кажу, шоб етими наметка
наметками мене опустили. [Де потім ті намітки дівали?] Неде.
Приносєт додому, стірают да викачуют.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО [Чи приносив
приносив
иносив Святий Миколай
дітям гостинці?] Колісь-то не давалі, то тепер дают.
Под подушку ложат. Колісь такого не признавалі.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Колісь з ячмєню [кутю варили]. А як нема ячменю, то пшеници натовчут у ступі.
Як хто, то і [нині] бере пшеничну ту крупу, да варим.
Я сама в хаті. Дід покойнік. Вже третій год, як помер,
а я сама в хаті, то жменьку звару, тако, в літровому
чавунчику, а тая так і стоїть у пакеті. Ячна. Три рази
[варять кутю]. Перша кутя – посна, а друга, на Василя, перед Васильом, на «Щодрувку», як кажемо, варимо вже скоромне всє. Скоромна. А третя тоже посна.
Орихи кидаємо, олію ллємо. Узюм. Як у кого – мед.
Мак сип’єм. Варимо грушки на останню Вілію. Сушени. [У вас ці свята називаються Віліями?] Всі три Вілії.
Треба двананцять [страв приготувати]. Наставляємо
шо-небудь. Чи ємо, чи не ємо, а ставляєм двананцять
страв. На дві Вілії – посні, а на третю – скоромні,

ВОДОХРЕЩА Водохреще – воду сватят в церкві. Бо ж
зима. Носять баки, ставлят ослони. Несут в пляшці,
в глєчічку. Да батюшка посвятит у баках, да знов того
хреста у кожну, кожну, кожну посудинку, а тоді з тих
баків долівают. Да просят, шоб не розлівалі. Помаленьку. Один хлопчик стоїт да кварточкою кожному,
кожному наліває. Хто три літри несе сьватит. Є такі,
шо молятца до неї. [Прийшовши додому з церкви],
п’ют насамперед. Понапиваютца води да водку п’ют,
да єдят усє. [Хату] кропимо. В нас батюшка тоже ходит,
одправит. Приходит у хату, звоночком позвоніт, просимо в хату, заходіт, молітца, Вангеліє дає цолувать.
[Чи пишете хрестики крейдою?] Скрізь. Ізнадвору по
дверах, як уже на остатню Вілію йдем, з хлібом, розписуватися з колядьми. Наокола будинку обходимо,
а тоді вже хрещики робимо. Обведем крейдою клуню,
кажемо «хлева». Да знов на хлєвє хрещики поробим,
на дворе – на всіх дверах поробимо хрещики. [Хату
так само обводите?] Нє, нє. Схватять воду на Терпуху.
Терпуха називається «Крещеніє». Вже не єдят, поки
воду не посвятять – терп’ят. [Чи чекають появи зірки перед вечерею?] Ждут. Перед скоромною не ждут,
а перед цими – ждут. Там у нас церква була, то на рече
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МАСЛЯНА Масляни тиждень – ето вже послєлній перед вєлікім постом. Вже скорома не єдят – сала, м’яса.
Молочне єдят. Пеклі хрести. Спекут хреста да держат
,як у полє перший раз виєзжают, кладут да їдут орати
вже. У віз просто [кладуть]. Ручником обматают. Розчинят хліба да печут хліб, да такого хрещика одного.
З’їдают чи худобі [давали]. Я не паметаю. Алє дід мій
тако ручником обматає да отак ціли тиждень чи дві
неділі, пока в полє єхати, то він лежить. І не цвіте, нічого. Моя сестра завше пече того хреста.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ [Вербна неділя] холодна. Кажут:
«Вербіч – кожуха тербіч»,«Верба б’є, я не б’ю, верба
б’є – Вєлікдень за тиждень. Позволь, Боже, дождати
красне яєчко держати». Красимо яйца.
БІЛИЙ ТИЖДЕНЬ Білі тиждень [перед Великоднем],
мазалі. До Чистого четверга – понеділок, вівторок, семареда [можна працювати]. [У четвер] до обіда ще ма
жуть. А там – всьо. Чисто. Порядок шоб був на Паску.
ЧИСТИЙ
Вжее до Чистого четверга помажут,
ТИЙ ЧЕТВЕР Вж
поміют да й «Чистий четвер» називається. Кажут:
«Треба покупатца до схід сонца, шоб чісте тіло було».
Шоб нічого, ніяких прищів не було. Од Чистого четчет
верга уже не роб’ят у нас, уже не городят. Не годитца
кажут. У нас не роб’ят до Провід нічого. Бо, кажут,
загородят дощ. [Що робили, коли хтось погородив?]
Розбірали. Як не йдуть дощі да взнають, хто городів,
то розгородівають. [Чи несуть запалену свічку додому
у Чистий четвер?] Да. Пляшки вирізуют капронові. Як
тихенько, то я пріношу завше. Рукою, отак, придер
придержую да принесу. Треба випалювати хрещика. Ускризь.
У хати. В хати ж балька та – на бальци [біля покутя].
Я входю – на всіх дверах я пороблю. Надворі. Увер
Уверху. Знову у калідорі. На дверах крейдою на Крещеніє
розписуємося
р
озписуємося вже з Колядьми. Хліб под руку і кругом
кклуні
луні робити хрещики.

Е

сьватили, квасом об льод, буряковим. Сьватить там.
Посьватит да й там берут. Кажут: «Трещі – не трещі,
бо вже мінулі Водохрещі». Нечого не роблять увечері
[від Різдва до Водохрещі]. Як уже соненько зайде, то
не робим. [Вдень робити] можна. Я неколі не ворожила. Дров наберут, занесут у хату – щитают: чи до
пари принесла, чи не принесла. Якшо до пари принесла, значить, заміж вийде. До другого року заміж
вийде. А як не прінесла, вже вона cього року не війде
заміж. На Щедрики [так ворожили]. Як посєють житом на Василя, то його не вимнєтають до Водохреща.
Курам отдають [на Водохреща]. На Щедруху [дерева
підв’язують]. Волів учать бало, коний – лошатка запрягают да учат. Запрагают, як ще не ходілі, шоб уже
щодро ходилі. [Підв’язують дерева] соломою, шоб
зайці не поїлі дерев. А я точно не знаю чого, я так думаю, шоб зайці не поїлі. Я це добре пам’ятаю, бо завше
мій батько, а його вже нема сорок років, то завше набере околоту, пашов. Поробит перевесла такеє – крутіть. [Коли вже прясти починали?] Послє Хрещення.
Мабуть, ще цілі тиждень не прали після Водохреща,
шоб вода счистілася. Вода свята. Не стірают. Бо колісь
казалі, шо одна баба пошла стірати та з чортом побачилася. Та й за тим не стірают. Я неколі не стіраю
тоже. Є такі люди, шо як батюшка посьватить воду, то
і зимою туди – у воду. Булі колісь. Кажут, шо вони здорови крепко, як у тую воду скачут. Як була церква в
нас, то таке робілі.

ІМ
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СТРІТЕННЯ Зіма з літом
петом стрічається. Ето уже, шо переможе. Як, значить, тепло, то буде тепла́ весна, а як
покойхолодно, то буде холодна весна. Колісь мой дєд покойний ночовки робив да на базар возив у Дубровіцу. Да
вельмі сонце було. А якісь дядько коповав ночовки да
каже: «Лучче б мені віл здох, чим я сонце бачив». НеНедобре чогось. Як півень на Стрітення води нап’ється,
то на Юр’я віл трави наїсться. Напасеться. Саме свечсвечки несуть на Стрітення. Сватять. Льоном прив’язують.
І червоною ниткою. До хати йдуть з світлом. Я знаю,
шо на Стрітення святять свічки. Кажуть, як гримит –
тре засвітити. Тим льоном, як колісь рожу палилі.
Колісь, як жито жалі, то, кажуть стариє люде, руку
зажменила. Вона спухне. То тею червоною ниточкою
перев’язували. Шоб одтухла. Стрітенська свєчка. [Чи
називали її «громнична»?] Нє.
ЯВДОХИ Ето перший
ерший день весни – Євдоха. Ключница.
Одкриває землю. У нас колісь жінка ткала кросна.
віТкала полотно. Та десь пониж той, шо наступає, да ві
тяв по нозі, да й вона вмерла. На Явдоху ткала. Не
мона ткати, робити, [бо свято].
СОРОК СВЯТИХ Єсти нечого не готувалі. Казалі «Сорок святих», «Сорок мучеників», «Сорок морозив ще
долино бути», [коли є мороз]. А більш нічого так не
казали.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Треба, шоб уже хвостом риба лід
побила [на Теплого Олексія].
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовйіщення зими не лай і
санок не хавай. [Коли до Благовіщення бджола вилетить], ще буде холодно. Вона ще змерзне. Рокове
сьвато – Благовйіщення. По церквах правиться. [Чи
кажуть, що погода на Благовіщення та на Великдень
однакові?] Так, говорать. А воно як. Не виїжджають в
поле до Благовіщення.

С
СТРА
ТРА
СТРАСНА
П’ЯТНИЦЯ Паску пече хто в п’ятниця Велікодну, хто в суботу. Печуть їдного дня хліб, а на другий день паску. [Чи має паска бути високою?] Яка у
кого мука. Сип’ємо. Збивают тиє белки з єєц. Такиє
стружечки, кольорові. Цибульніком [фарбують крашанки]. Вже у кого діти є, то вони вже купують таке
шось, наліплюют. Наклєйки. Ми не робим. Ми старі
люде я устав’я́ю раненько у п’їч, як печем паску, да
воно там впаритца. Такі красиві яїчка. А тоді на газу
беру вару. Красні-красні такі, гарні. Да і тепер люде
пишуть [писанки]. Купуєтца таке да наклєюєтца. [Чи
писали воском?] Нє, я таке не пам’ятаю.
ВЕЛИКДЕНЬ [Що беруть освячувати на Великдень
до церкви?] Все: і сир, і масло, і сало навіть, ковбасу.
Всє, шо є. Паску – бохінчика цілого. Сіль. [Крашанок]
береш кілько хоч. На всі три дні, а на Проводи – вже
Проводна неділя, то знов варат. Тоже у цибульнику
варят. У нас не берут [ножа освячувати]. [Чи кажуть,
що треба, аби цілий день горів вогонь на Великдень?]
Палят біля церкви. Ската запялят. [Раніше] тоже клали костра. Всє позбірают таке ломачче да палят. Як
сьватят, да тоді палят. У хати сьвет горит целу ноч.
[Раніше] такі руби булі з коминочками да лучинку
клалі, да остаєтца, хто в хаті. Да весь час [горить], цілу
нич. [Прийшовши додому з церкви], моляться Богу да
сідають снідати. Крашанку кідают у міску да й берут
тею водою руки миют. А я знаю. А хто його знає, [для
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чого це роблять]? Молоді не признають такого. Може,
колісь признавалі. Сідают снідати, нарізуют все сьвате. Колют свіні, стегно печут да ріжут, ковбасу роб’ят.
Те яєчко кілько душ, кришать першого дня, другого
і третього. Багато [крашанок беруть на освячення],
збирают батюшци. [Вітаються на Великдень] «Христос воскрес! Христос воскрес!» А ви вже одказуєте:
«Воістіну воскрес! Воістіну воскрес!» Це три рази.
І цолуютца. Там, у церкві, цолуютца. І ото вже посходятца да цолуютца всі свої. Так варат і по тридцать, і
по сорок [крашанок], у миску кладут да б’ютца. Біткі.
Збіраютца на тому перехрестку чоловєки́ да вже кишені повни набирают, да б’ютца. Е, каже, біток набив.
Як я ваше поб’ю, то я вже забираю. Кажуть: «Треба
битца на Паску». Ідем битца. До Провід самих б’ються,
а на Проводи вже на кладбище йдут.

УСІКНОВЕННЯ Головосіки. Ето приказувалі колісь, шо
якась закомандувала. Но я вже забулася. Шоб затанцювала, виступила. Вона пошла до матери, да каже,
шо так і так, шо царство дадут. Да закомандувала,
шоб принеслі на блюду голову Івана Предтечі. Мати
позволіла. Да вже одрубалі, да вона занесла тую голову. Нечого не роблят. Посне єдят. Капусти не мона
брати, грушок – в чому головка є. Яблоко можна їсти,
а грушки – ні.
ВОЗДВИЖЕННЯ Чесник. Чесний Хрест. Тоже посний.
У сусідньому селі празник престольний, то козлякі
варат, грібі таки.
ІВАНА БОГОСЛОВА Така приказка є: «Хто не посіє
жита до Богослова, то не варт доброго слова».
ОВА По
ПОКРОВА
Покрова
«Свякрова не покриє лістом, то снігом. «Свя
та Покривонько, накрий моїй доненці голівоньку,
сякою-такою онучою, шоб довго дівкою не мучила» –
колісь так приказували.
Д
Дмитра дівка хитра], а по Митрі ще хитріДМИТРА
ДМИТР
МИТРА [До Дмитра
хитрі
ша. А помитріє, то похитріє. Така приказка.
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ВОЛОЧІЛЬНИЙ ПОНЕДІЛОК На волочілно, каже, підемо вже. Там куми йдут, внукі до бабей ідут. [Вони
приходять і кажуть]: «Христос воскрес!» Три рази.
Паску [беруть], одрезують кусочок, крашанки. Подарків не беруть. А там меняються. Я занесу три чи штири, а мені добавляють більше: їдне чи дьві. Так дітям
дают. Гроші дають дітям, внучкам чи правнучкам. Так,
як до мене ідуть, то я даю гроші.

до тодє [їдять]. Бо, будто, на тому свєті дитяти не дадут яблока єсті. Прийшов Спас – вдевай рукивици
про запас.

ГРАДОВА СЕРЕДА Є одна радова,́ друга – полова,́ це
наполовині, а третя – Суха. Посля Паски. [Полова] –
половина посту. То перед Паскою.

Записав О. Васянович 8 жовтня 2004 р.
Записав
р-ну Рівненської обл.
в с. УУдрицьк
дрицьк Дубровицького
Дубровицьк
від Сисуна Олексія Іларіоновича, 1923 р. н.,
Пігель Єви Степанівни, 1923 р. н.,
та Кота Парфена Денисовича, 1920 р. н.

Ф

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ [Четвер
твер після Великодня] –
ТрійНасський великдень. Три мертвих коляди перед Трійцею, перед Паскою і перед Кольядьми.

с. Удрицьк
Удрицьк
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ЮРІЯ [На Юрія
ія в поле] ідут. Яічка варат да качают по
Ка
житі. І качаютца по житі. Да й там сєдают, да єдят. Кажуть: «Треба покотітца, шоб жито вєліке росло». Два
Юрия: один – Голодний, а другий – Холодний. Два.
вперЄден – зимою, а другий – вешній. [Коли худобу вперше вигонять?] І на Юр’я, і до Юр’я. Як колі. На третій
день Паски завше виганяють. Як рано Паска, то нє. Од
паші залєжіт. Колі паша.
НЯ
Н
ЯН
НОГ
ОГО
О [Мико
[Миколи]
ли] – дьві. Єдна – зимою,
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО
а друга – навесні.
оєцка субота. Правитца у церкві. То ж треба
ТРІЙЦЯ Троєцка
на неділю прибрати [в хаті]. Прикрашают [зеленню].
кіда
Клена ламнют. Такі пани, кажут «татарка» на їх, кідают по хаті. По берези їдут. Берези ставляют коло ха
хатей. І для церкви. Кідают по подвір’ї деревину усяку.
Ставляют за образи. Надворі [біля вікон] затикают.
ПАЛИКОПА Кажут: «Хто на Анну нажне, то Пантілімон
запаліт».
ІЛЛІ До Іллі ще купаютца, а послі Іллі вже русявки́ сидять у воді. Вже дітям не дають купаться.

МАКОВІЯ Мак сьватят, на Трійцю зілля не сьватят.
Його [свячене зілля] в хаті не держат. Я його у коробочку зложую. Як покойнік умер, до в подушечку
клалі з сьватого того. Всяке таке. М’яту сьватим. Мак
сьватим, як де в кого виросте пара штук. Я його не
сію багато – маковок двадцать. Як маленьке дітя, до
треба класти в колиску. [Після Трійці] – Троєцький
тиждень.
СПАСА [Чи казали, що до Спаса не можна яблук їсти?]
Тому, у кого дитя умре, до тиє не єдят. Як посвятят,

ВАРВАРИ
В
АРВАРИ Варвара – заварить, а Мікола – закує, вже морози стануть. Варвара – заварить, Мікола – закує, а на
рози
Ганни поєдем саньмі. Варвара – заваріть, Мікола –закує, ще й гвоздочком пріб’є.
РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ
Кутю варили на Новий год, на Роздво, на Водохрещі.
Та, шо на Водохрещі, – пісна, а та, шо на Новий год, –
Багата, а на Роздво тоже пісна. Кутю варили ячну, заправляли олією, маком, у кого був мед – медом. А Багату кутю заправляли м’ясом і салом. На другий день
кутю давали худобі, коровам, а курам не давалі. Мороза гукали на Багату кутю, перед Новим годом. Сєно
несуть у хату, на столє постелют, вечерают.
ВОДОХРЕЩА Трещи – не трещи, вже минули Водохрещи. Прийде марець, то вкусить за палець.
СТРІТЕННЯ Стрічаннє. Стрічається зіма з лєтом. Як на
Стрітеннє нап’ється півень води із стріхи, то хазяїн
набереться біди, бо буде холодно. Пізня весна буде.
Сєна не буде, не буде чім догодувать худобі. Свєтілі
на Стретеннє свєчкі, палілі, лєнточкою обвязували.
Як на Стреченнє нап’єтца пєвень води, то до Юр’я напасетца вол трави. На Стреченнє треба свєчкою подпалить коси трохи.
БЛАГОВІЩЕННЯ Після Благовіщення вже все мона садить. Як да Благовіщення бчола вілетить, за одну неділю, чі за дві, після Благовіщення ще буде неділю чи
дві неділі холодно. Яка погода на Благовіщення, така
й на Паску. На Благовіщення Бог благословляє у землі
робить, городить, ямку копать, а то буде літом засу-
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ха, дощу не буде. Як хто погородив, то не розбирали
плотів, але люди були недовольниє, як одін такій находітца, шо погородів. Яка погода на Благовєщення,
така й на Паску. Буває так, а буває і не так. Як бжола до
Благовєщення вілєтіть, то ще столькі одсєдіть.
СОРОК СВЯТИХ Одін дядько сіяв горох на сорок святих. Прийшли йому да кажуть: «Сьогодні ж свято».
А той дядько каже: «У мене тягла свого нема. Як пойду я буденного дня до хазяїв? Я не можу достать тягла. А у Святни день достав подводу». То вони йому
дали добрий врожай. На другі год пошли вже всі багатири. Думали, шо як у того так уроділо, то і в їх
уродіть. Да й ні в кого нішо нє вроділо. Отаке я чув.
Такі поговуркі. Як мороз на Сорок святих, до ще сорок морозов будє.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов Вербич – кожуха тербич.
Перед Вербною – холодно.

ПОКРОВА Покрова накріває чі лістом, чі снєгом. Як
ліст упаде, то зіма будє скоро. А як снєг упав на зелєни
ліст, то ще зіми не буде скоро. Як сьнєгом покріє, до
вже зіма, а як лістом, до ще осень будє. На Покрову, як
з теплого краю дуне вєтьор, до зіма будє тепла, а як з
холодного – холодна.

КОРЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Даничів
Записав О. Васянович 3 жовтня 2004 р.
в с. Даничів Корецького р-ну Рівненської обл.
від Онищук Люби Іванівни, 1923 р. н.,
Зінькової Єлизавети Хомівни, 1922 р. н.,
Мусійчук Марії Ничипорівни, 1922 р. н.,
та Ольвчук Ганни Ничипорівни, 1933 р. н.
ИЙ С
ВЯТВЕ
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
Дивилися на зорі, на Вілію.
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Дивили
Три Вілії: на Коляди, на Новий рік і на Водохреща.
Перша Вілія – то на людей, друга Вілія – на врожай,
а третя Вілія – на худобу. Як є зорі на першу Вілію і
на другу, і на третю, як зорко, значить, добре буде на
людей, на худобу і на врожай. А як нема зор, то буде
неважно. Мороза гукали на перву і на останню кутю:
не«Мороз, мороз, іди вечерять, шоб не поморозив не
чого», або: «Морозе, морозе, ходи вечеряти. Як не
прийдеш сьогодні, то не йди неколи». Несли кутю
на покуть. Гукали мороза у хаті, за столом. На вікно
кутю не клали. Закривали стола сіном, колосочки заза
стеляли скатертю. Люде так сідали. На покуті ставили
хліб і кутю. Коляду ставили. Кутю варили яшну або
пшенишну. Частіше варили яшню. Заправляли медом,
пшенишну.
а як нє, то цукром.

Е

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чисти четвер треба почістить усе,
шоб чісто було цели год. Так і перед Тройцею. Двора
треба заместі, шоб лєтом жабі нелазілі по дворє. На
Тайніцу увечері, у четвер, до церкві йшлі. Треба прінєсті огонь і віпаліть хрест, шоб гроза нє біла.

як ділять, до чія мати зьїла, до матер свіньой називають – йому не дають.

Ф

ГРОМОВІ ДНІ Послі Паски од града середа – Градова
середа і послі Тройци середа – тоже Градова середа.
Треба святковать, шоб град не збівав. Нє робілі нечого. Градова середа – просто Паски. Послі Паски – НаНаський великдень, у четвер після Паски. Послі Тройци
тоже Градова середа і Наська Тройця.
купаНАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ На Русальном тижні не купалися, бо боялися, шоб русалка не втопила.

ІМ

о житі не качалися. Як да Юр’я сховаєтьсховаєтьЮРІЯ На Юр’я по
ся воран, то буде добри врожай, а да Міколи – заяц у
житі, то буде добри врожай. До Міколи колоса не буде.
У году два Юр’я: один – Голодни, а другі – Холодни.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Міколи не сєй гречкі і не
стріжі овечкі.

РЕДТЕЧІ
РЕ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВ НА К
УПАЛА) Пап
Папо
о
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
КУПАЛА)
Папороть цвіте на Івана Купала. А хто йє бачіть? Вельмі
не можна побачіть. Мешає там йому. Хто побачіть, то
стане якімсь ведаром. Кажуть, шо в любе время вона
цвіте.
очіналі до Петра, бувало, шо
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива почіналі
і кончали до Петра. А тепер, чі то сорта други, чі шо,
а до Петра не почінають. На Петра кришку хліба пропекла [із нового врожаю], а на Ллю – повну піч наллю.
ПАЛИКОПА Гавриїл, Ілля, Пантелеймон – громові свята. Паликопа – Пантєлєймон. Грози білі, копі паліло.
Нічого не робілі, шоб гром не палів. Колькі Ілля нажне жіта, стількі Палікопа спалить. Не можна було
жіта возіті. А у нас дядько на Палікопу возів жито, поставів у гумно, а гром як дав, то спаліло і хату, і хлєва.
ІЛЛІ Прійде Ілля, то прінесе гнилля. Як дощ на Іллю, то
буде місяць дощ іти. Казали, шо по Іллі не мона купаться, вроді вода вже холодная.
МАКОВІЯ [Яка] погода на Маковія, така буде й на
Успіння.
СПАСА Спас – держи рукавиці про запас. У кого дєти
померли, до не єдять яблок до Спаса, бо на том свєті,

ВОДОХРЕЩА
В
ОД
Тріщи – не тріщи – минули Водохрещі.
Сонце стає вище йти, стає теплій. А вже на Водохреще
тоже посна кутя. Водохреща називають «Іордань» або
«Крещеніє».
СТРІТЕННЯ Стрічаннє. Зима з Літом стрічається. Як на
Стрічаннє пйєвень води нап’ється, то на Юр’я віл напасеться. Зарання можна буде худобину попасти. На
Стречаннє Божа Мати переходила через речку.
ЯВДОХИ На Явдохи сіяли розсаду.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозов.
БЛАГОВІЩЕННЯ Як вілетить бжола до Благовіщення,
то ще тильки буде сидіть у цьому вулику після Благовіщення. До Благовіщення у полі не позволяло робить. До Благовіщення городить не можна, бо дощу
не буде. Нічого не робили. Од Благовіщення до самої
Паски можна городить, а вже од Паски до Провід не
можна городить, тоже не можна. Так ніхто пошті й не
городить. Яка погода на Благовіщення, така й на Паску. До Благовіщення зими не лай і саней не ховай.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Колись палили три хрестики на
бельку на Страсть. Майбуть, бо це Свята Тройця. На
Страсть хрестики викопчують димом. Це не од нас
воно. Воно захисно для людей. Як у кого багато сім’ї,
то на всіх по хрестику робили.
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РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Градова середа посля Паски.
Нельзя землі чепать, бо град випаде. А у четвер у нас
завше на могелках правиться. Це Намський великдень. А то, большинство, у неділю правиться. А у нас –
у четвер. А потім були одменили.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не стрижи овечки і
не сій гречки. Микола заб’є кола – заморозить.
ВОЗНЕСІННЯ Сухий четвер до Вшестя. Не мона робить, шоб не посохло.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КАПАЛА) Кажуть, шо папороть цвіте на Івана Купайла.
ЮРІЯ Як на Юр’я ворона сховаєтца, то на Миколу буде
вже колос. Часом таке, шо й бузьок сховається, а часом, шо й нє. На Юр’я по пшениці качалися. Хочуть
стопочку випить, то пошли, покачалися.

МАЛАНКИ Мороза гукали на другу кутю, на Новий рік.
Виходили з хлібом, замотаним у рушник, говорили:
«Морозе, морозе, просимо тебе на вечеру, – так три
рази казали. – Не йдеш сьогодні, – каже, – то не йди і
літом». Мой брат ходив мороза кликать. Кинув батько
дві ложки куті, всього потрошку у миску. «Йди мороза кликать». Бере качалку і йде. «Мороз, мороз, ходи
вечерать молоди, а ти, стари, втекай». Да качалкою
по вуглу три рази стукне, да візьме сам надкусить то
того, то того. Да каже: «Їв мороз. Старий прийшов, да
я йому дав качалки, а молодий – іди до хати». Хазяїн
повинен кликать, мужчина. Перед Новим роком Багата кутя. Треба дванадцять страв варить. Кутю варили
з ячменю. Висушать ячмень да стовчуть у ступі.
ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Тріщи
Тріщи – не тріщи, вже тобі не Водохрещі.
КоХрест у воду, парубка – на подводу да ідуть у свати. Ко
лись на Водохреща на річці святили воду, обов’язково
кройшли з хресним ходом. Свяченою водою на Ордань кро
пили там, де корова стоїть і писали хрестика крейдою.

Е

ПЕТРА І ПАВЛА До Петра за дві неділі жнива починали. А вже за моєї пам’яті то, часом, і через дві неділі
після Петра. А так, як цього року, то, мабуть, і через
місяць почали. По Петру, то по теплу. Жнива починали часом, до Петра, а часом по Петрі. Більше до Петра
починали.

жаю, а якшо на Вілію, перед Орданню, це на худобу.
Ясна Вілія, зоряна, то добре. Заправляли на першу Вілію сахаром, медом, маком. На Новий рік, то заправляють салом, м’ясом. Третя кутя – то вже посна.

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Якшо на
на Стрічання з стріхи потече, то віл
хату посіче. Як на Стрічання півень води нап’ється, то
віл напасеться.
ЯВДОХИ
Я
ВДОХИ
ВД
ОХИ Як Явдоха
Явдоха
оха сонячна, то буде весна така гарна.
Як Явдоха з холодом, то весна буде пізня.

Ф

ПАЛИКОПА Як на Іллю пожне, то Паликопа спалить.
Точно сєє перевірила на свої власні очі. В нас жав один
на Іллю. Снопи у копи складали колись. Бачимо – гогорить копа. Десь грім випав і запалив півкопи. ПаликоПаликопа – Пантєлєймон. Батько і мати жали на Паликопу.
Мати каже до батька: «Ти не став повкопи». Як став
уноче дощ іти, батько наклав копку. Уже в нас повкопи
горить. Сусіди поприходили, поставали і не чіпали.

ІЛЛІ Ілля наробить
аробить гнилля. Після Іллі не можна купатькупаться, бо русалки у воду насцяли.

ІМ

СПАСА Спас – бери
ери рукавиці про запас.

ПОКРОВА Як штирнадцятого,
надцятого, на Покрову, гараче, то
знайте, шо літо буде гараче. А як дощова Покрова
чи половина такого, а половина такого, то таке буде
і літо. На Покрову, то така зима буде, а не літо. Як на
Покрову з повдня вітер, то буде легша зима. Покрова
не покриє листєм, то покриє снігом.

с. Сторожів
Сторожів

Записав О. Васянович 2 жовтня 2004 р.
в с. Сторожів Корецького р-ну Рівненської обл.
від Задарій Валентини Пилипівни, 1943 р. н.,
Третячук Марії Трохимівни, 1931 р. н.,
Бондарчук Софії Іванівни, 1928 р. н. ,
та Сої Віри Микитівни, 1930 р. н.

СОРОК
С
ОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозів.
БЛАГОВІЩЕННЯ
Бджоли як вилетять зарані до БлагоБ
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ОВІЩЕ
віщення, то те одсидять. Буває, шо на неділь три вони
вилетять. Яка погода на Благовіщення, то й на Паску.
вилетять.
Але, фактично, така погода на Трійцю, як і на Благовіщення. До Благовіщення землі не ворушили, поки
Марко-клюшник не відкриє. А заре у нас вже горуть
до того. Увечері, перед Благовіщенням, топили піч, пекли пироги з маком посні, варили юшку. На Паску, на
перший день, ми печі не топимо.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербу сніг тоже може пролітать.

ВЕЛИКДЕНЬ Як сонце сходить на Паску, воно сіяє всіма
барвами. Я сама особисто бачила. Тільки з’явилося над
горизонтом – і переливається всякими барвами.
НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Посля Паски – Громова середа. А в червер – Наський великдень. Це великдень
умерших. У той день нельзя нечого робить, бо буде
дуже гриміть над хатаю.

АНДРІЯ Про Калиту. Печуть із маком і ягоди по йому,
і цукерки, так, із диркою. Чепляють на шнурок.
А хлопці беруть коцюбу і їдуть, шоб подскочить да
вкусить. Як хто не вкусив, то мастили сажою.

ЮРІЯ Як на Юр’я ворона в житі сховається, значить, це
буде врожай. На Юр’я по житі качалися. Беруть горілку да там гостюють. Те, що не доїли, пасхальне, то худобі оддають, а свиням не давали.

СПИРИДОНА СОНЦЕВОРОТА Од Спиридона дванадцять днів до Роздва. Треба записувать кожен день,
кожну годину. І тоді визначають погоду. Якшо іней на
деревах, то буде дощ. Цих дванадцять днів – це дванадцять місяців.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Зимового Миколи нема морозу ніколи, а до Весняного Миколи нема тепла ніколи. До Миколи не сій гречки і не стрижи овечки.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Кутю на зорі дивилися.
Якшо зоряне небо на Коляди, на Різдво, то буде для
людей добре, а якшо на Новий рік, то добре для вро-

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Папороть цвіте на Івана Купала. Кажуть, шо то дуже щаслива людина, як побачить папороть цвіте. До річки
несли Купайло. Хлопці відбирали і кидали на дерево.
Співали:
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Ведем Купайло щодень, щодень.
А наші хлопці, як пень, як пень.
Ведем Купайло із палочки.
Наші дівчата – як голочки.
Ведем Купайло, як ниточки.
Наші дівчата – як квіточки.
Ведем Купайло з какардою
Наші хлопці – як гарбузи.
ПЕТРА І ПАВЛА Як було безхліб’я, то й до Петра починали жнива.
ПАЛИКОПА Паликопа – дев’ятого серпня. Ганна – сьомого серпня. Шо Ганна нажне, то Паликопа спалить.
МОКРИНИ Мокрини були з дощем, то осєнь буде дощова.
ІЛЛІ Ілля тоже громовий празник. Старались вибрать
цибулю до Ілля, бо буде гнисти. Суши сіно до Гиллі на
полі, а після Ілля суши сіно на гіллі. До Гиллі збирай
роя із гіллі, по Іллі нехай останеться на гіллі. Посля
Іллі не купалися. Дітей лякали, шо не йдіть купаться.
СПАСА Спас – бери рукавиці про запас.

МИХАЙЛА Як на Михайла сніг упаде, то, кажуть, що
Михайло приїхав на білому коні.

Ф
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МАЛАНКИ А якшо ви побачили місяця по-старому на
Новий рік і побачили зорі, окруніться, отако, кнужка і
станьте. І скільки ви побчите зірок, пощитайте усі, ви
должни літом стільки набрать грибів. А якшо затьма
затьмарено – літо негрибне. Якшо появився місяць, а тоді
його хмарками затягло, то знайте, шо будуть гриби
осінні. На Новий рік, увечері – Багата вечера. Уже все
м’ясне є і риба там. Тоже дванадцять страв треба, шоб
було. Приходять щедрувать щедрувальники. Кілько їх
не приходить – усім треба заплатить, треба пустить у
хату, шоб вони пощедрували. А на другий день ідуть
посівальники. Ще спимо, вже в три часа ночі стукають
дітки у двері, бо вже сіють-посівають. Посівають дуже
гарно. Співають:

Е

ПОКРОВА На Покрову вітер із заходу, то буде гнила
зима. Покрова покриє не листом, то снєгом. Як листом, то ще, може, й снєгом покрить.

всю вечерю скатертю. Наші покойники прийдуть вечерать, їхні душі должни приходить, бо ми їх запросили. Як ми заходимо до хати, як попорали худобі, я захожу в клуню, беру жмут сіна, перевеселком навхрест
його з’язую. Заходимо у хату. Я йду у хати, а внуки
стукають у двері. Я питаю: «Хто там стукає?» – «Добрий вечир, господару, до Вас приїхала Вілія». – «Шо
вона привезла?» – «Сіна жмуточок, коляду вам привезла». Одкривають двері і питають: «Де коляду подіти?» – «Зараз, дітки, покажу». У хаті, у залі, стол стоїть
і там должна стоять тая кутя варена, і там должен буть
зажинок жита, убраний у бумажки, гірлянди зара.
Кладуть це сіно у куточок, ставляють туда цюю кутю.
Із сіна висмикую і кладу на стіл, а тоді скатертю застиляю, тоді вечеру ставляю. Так воно должно буть, аж
поки Водохреща пройдуть.

с. Борщівка
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Записав О. Васянович 12 серпня 2006 р.
в с. Борщівка Костопільського р-ну Рівненської
Рівненської обл.
обл.
від Гнатюк Ольги Євтухівни, 1932 р. н.

АНДРІЯ На Андрея
дрея молодьож збирається, гуляють. Даже
музика розрешено, шоб грала на Андрея, з 13 на 14
грудня справляють. Справляють гарно. Збираються
хлопці, дівчата, музика грає. Печуть калиту, вішають
калиту і грають. Які тільки гадалки не гадають: і дрова
носять, до пари принесла дров; вареники варять, соба
собаку пустять у хату, якого вареника скоріше візьме, то та
дівчина заміж піде; беруть три ложки і виходять, ляска
ляскають одна об другу – в якій стороні собаки брешуть, то
в ту сторону заміж піде; який чоловік буде – чи добрий,
чи поганий – узнають дівчата. А одному умисне подсу
подсунуть вареника із перцем. Все для веселощив робиться.
А на другий день сходяться і снідають. Дівчата готують
все, хлопці приносять випивку.
ВАРВАРИ Варвара ночі ворвала, а Микола ночі приточив, а сна людям уменчив.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Вілію, перед Різдвом, треба мать всю посну їжу. У кутю кладуть мак, мед, оріхи
волоські. Кутя густа робиться. Треба останньою їсти
кутю. Якшо усю кутю з’їсти, то у погоду усей урожай
ви зберете. Сідаєм вечерать, світим свічку. Я, як старша, молюсь вголос «Отче наш». Взяли, всю вечеру попробували. Має буть риба жарена свіжа, грибна юшка
холодна, голубці посні з пшоном і олією, млинчики з
риби. Треба, шоб було дванадцять страв. Наливаємо
горілки і вспоминаєм своїх покійних. Як повечеряли,
то трошки куті оставляємо і накриваємо зверху ту

У полю, в полю сам плужок ходить,
А за тим плужком сам Господь ходить.
Діва Марія ризи носила,
Ризи носила, Бога просила.
Ризи
Ой Боже, Боже, уродись, Боже,
Ой
Жито, пшеницю – всяку пашницю.
Наліво махне – житечко росте,
На право махне – пшеничка росте.
Сію-вію, посіваю,
З Новим роком вам вітаю!
Шоб ви були багати,
Як кожух волохати.
Шоб у вас всього було у достатку:
Шоб був хліб-сіль на столі,
А горілка – у відрі,
Білі паляниці були на полиці,
Сало, м’ясо було у кадушці,
Шоб вам добре спалось на м’якій подушці.

На Новий рік гукали мороза. Ми сідаєм вечерать. Берем
все, шо на столі є, накладаєм в талірку, вихожу з тим
усім надвір. Кажу: «Морозе, морозе, ходи до нас вечерать. Як не йдеш сьогодні, то не йде неколи не на
ягнятка, не на телятка, не на жито, не на пшеницю,
не на всяку пашницю». Як хтось є, шо почує, то заходить. З хати не должни випустить людини, должни
її вгостить.
ВОДОХРЕЩА Трещи – не трещи, но вже минули Водохрещи. Ми тебе вже, зимо, не боїмось. Бо то вже найбільші морози на Водохреща. А вже до Стрітення бувають морози, але не такі.
СТРІТЕННЯ На Стрічення стрічається зима з літом.
Якшо снігу багато і сонечко пригріє, із стріхи капо-
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тить вода, якшо півень води нап’ється на Стрічення,
то на Юрія вил напасеться. Буде велика паша. Як перший раз виганяєте із хліва худобу, то окропіть її стрічанською водою.
ЯВДОХИ На Євдохи сіяли у нас розсаду. Треба ранню
розсаду капусти посіять. Приде марець, то ще здох
не старець. Не скидай кожуха до марцю, бо померзли
ноги старцю.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих, на Волині, треба
пекти «бузькову лапку». Такі великі, шо дві – на одну
бляшку, на одну дечку. Розкачав так, як на вареники, але тонче, розплескав, а тоді розрізую – у бузька
чотири пазури. Треба спекти цих «бузькових лапок»
скілько діток у хаті є. І печу я «пташечки». Оце вже дітки довольни. Виходять надвір з «лапкою бузьковою».
Бузько на Сорок святих треба, шоб приніс сорок ломак на кубло. Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок днів морозить. А якшо одлига, то вже так і буде
одлига, вже морозів великих не буде.

МАРКА-КЛЮЧНИКА На Марка-ключника не мона сіять огірків, не буде гарних огірків, будуть, як крючки
загнуті.
ЕС
МИКОЛА ВЕСНЯНИЙ
ЕСН
НЯНИЙ Є Миколи два: є – осінни, а є –
весняни. На Весняного Миколу правиться у церкві,
діа на осінного Миколай приносить миколайчики і ді
нишпотям під голови кладе. Вони вранці встають і нишпо
рать, шо там їм Миколай поклав. До Миколи не сій
гречки і не стрижи овечки.

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Якщо бджола вилетить до Благовіщення, то скільки раньше вилетить, то ще стильки
буде сидіть у вулику. Буде холодно. Як бурульок багато
із стріхи, особливо на Стрічаннє, то буде рясний дощ
падать літом вовремя. Якшо на Благовіщення хороша
погода, буде так і на Паску. До Благовіщення земля
спить, ніхто її не ворушить, а посля Благовіщення вже
земля просинається, вже мона робить все.

мотує йому у вишиту хустину, бере нас за руку. З яєць
свячених лушпинки треба берегти і на Юрія. Батько
обходить всі озимі – жито, пшеницю – і каже: «Отут,
дівчата ми сядемо з вами їсти Юр’я» – той калач звався «Юрій». Батько вламає нам по кусочку, юрчика
дасть їсти. А тоді ми закопаємо своїми пальчиками
лушпаєчки у полі, шоб Бог дав дожить усім другого
року, освятить паску, освятить крашанки і приносить
Юрчику подарочок. Шоб був гарний урожай, хазяїн
должен з хлібом обійти. Якшо на Юрія не відно зайця
із пшениці, то знайте, шо до Трійці жито випустить
колоски. На Юр’я по житі, по пшениці качалися. Я і
тепер після церкви беру внучков і йдемо в поле. Вони
вже такі довольні, вже будуть качаться.

Ф

уде Благовісник, то такі буде НаНаБЛАГОВІСНИК Які буде
вськи великдень, мерших великдень.

Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Трійцю
ТРІЙЦЯ
Я На Т
рійцю йдуть до церкви, несуть польові
квіти і освячують. Треба, шоб вони були у кожній
зіхаті. Часом плаче дитинка. Наберіть жару і того зі
коллячка покладіть, подиміть під люлькою чи під ко
освяляскою. Нічого не стане дитяті. Ще на Трійцю освя
чують мед, весняний мед. Якщо у дитятки ріжуться
зубки, мона дать йому того меду, але розвести із
свячоною водою.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербич
ч – іще кожуха тербич. Тиждень
Вербний – від Поклонного, а потім, після Вербного, –
Білий. Вербний тиждень дуже холодний. Ми, хазяй
хазяйні, должни все перестірать, побелить кругом, щоб до
поВербного тижня нам все переробить, бо тоді буде похолодання.

Тиждень іще буде околілий.
БІЛИЙ ТИЖДЕНЬ Білий Тиждень
Буває, навіть, пізня Паска, і та холодна. Які буде пер
перші тиждень Великого посту, такі буде тиждень Білий,
перед Паскою.

Су хий четвер перед Паскою – багато
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Сухий
людей нічого не їдять, насухо живуть. А ввечер приніс
із Страсті свічку, зробив хрестики, то вже мона пове
повехрес
черать. Хрестики випалювали над дверми, три хрестики треба. Це заходить свято: сьогодні буде страчено
Ісуса Христа, тоді його зотрете, як пройде сорок днів,
як піде Ісус Христос, на Вознесіння, на небеса.

ГРАДОВА СЕРЕДА Середа після Паски – Градова середа. У колхозі давали коні, коли дадуть, не тоді, коли
я хочу. Одного року дали мені коні в Градову середу.
Я думаю, на буряк наору і посію кормовий буряк.
А жіночка коло мого поля тоже посіяла буряк. Вона
посіяла після мене, в п’ятницю, а я – на Градову середу.
Іде град, такий град. Вона мене коло магазіна стріла
і каже: «Іди, подивись на свої бураки». Як я приїзжаю, – то і не взнала своє поле. Збив град мої бураки, як хтось послав її. Я тоді до бригадіра казала: «Це
ти шо, хотів на мені провірить Градову середу». А він
каже: «Да».
ЮРІЯ На Юр’я печуть великого калача. Хазяїн вранці
йде до церкви, а тоді бере того пирога, якого мати за-

Р
ІЗДВО
ІЗДВ
О ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На
РІЗДВО
Івана
Ів
Івана
ана Купала особо сходить сонце. Треба недоспать,
а встать раненько. «Сонце грає» на два боки дві свічи
буде світить.

ПЕТРА І ПАВЛА Колись до Петра вже повкопи стоять у
полях. Пройшов Петро – пройшло й тепло.
ІЛЛІ На Ллю не мона жать. Якшо на Ллю шо нажав, то
Паликопа спалить. Грім все одно дасть у копу. Після
Ллі не купалися. Казали діткам, шо Лля наробив гнилля і напісяв у воду.
СПАСА Прийшов Спас – бери рукавици про запас. Вже
осінь підходить, вже картоплю треба буде копать.
ПОКРОВА У Любаші на Покрову престольний празник.
На Покрову весілля роблять молодята, йдуть свататься на Покрову. На Покрову з якої сторони буде іти вітер, з такої сторони буде іти мороз.

с. Велика Любаша
Записав О. Васянович 12 серпня 2006 р.
в с. Велика Любаша
Костопільського р-ну Рівненської обл.
від Шворбей Параски Семенівни, 1919 р. н.,
Кошки Антоніни Капитонівни, 1937 р. н.,
Шигай Віри Андріївни, 1941 р. н. ,
та Мартинчук Осени Андріївни, 1923 р. н.
ВАВАРИ Який мороз на Варвару, то такий буде і на Коляди. Варвара – заварить, а Микола – закує, тоді зима
настає.
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МИКОЛИ ЗИМОВОГО Сава заварить, а Микола закує.
МАЛАНКИ Мороза гукали на Щодруху. Готовимо вечеру,
все ставимо і гукаємо: «Морозику, прошу тебе на вечеру, шоб не морозив діток у дорозі, худоби в оборі». Завше об’язували садка перед Щодрухою. Як яке дерево
не родить, до візьме батько сокиру, прийде і каже: «Будеш родить? Як на той год не вродиш, то зрубаю». Тоді
обставляють дерева соломою і об’язують перевеслами.
Кутю варять два рази. Перед Роздвом – Вілія, перед Новим годом – Щодруха, Багата вечера, а третя – Терпуха – перед Водохрищами. Дванадцять страв ставлять,
шоб було. Ложки збираємо, вилки до кучі, шоб була
сім’я вмісті все, не роз’їдналась. Навіть рогачі і коцюби – все звязували. Кутю варили з ячменю, заправляли
медом, сахаром. Скоромну кутю заправляли маслом,
а хто – салом. Кутя більшинство робиться посная. Ми
і цього року гукали мороза. Ходили хлопци гукать:
«Ходи, морозе, вечерать до нас». Закривають двери да
і вечераєм. Гукали, а кутю не клали.

ПЕТРА І ПАВЛА По Петру і по теплу. Може буть ще і
тепло. Жнива починали до Петра. Картоплю копали
на Петра, мати гурків наріже кружечками.
ПАЛИКОПА Не можна робить у цей день, шоб Паликопа не спалила. Це те, що Пантелеймон. Паликопа, як
копи стоять на полі. Колись копи поставили і вельми
люди боялись, знаєте, скільки того поля було. Більшинство такі громи були, обізатєльно спалить. Даже
збожже звезуть і в сараях спалить. То називали Паликопа, бо палить копи. Колись казали, шо має копа
жита згоріть на це свато.
ЮРІЯ На Юрія
ія по полях ходили, шоб урожай був, шоб
град не побив. Ходили з батюшкою. На Юрія качалися
[хоруг
по житі, святили поле, батюшка іде, хореньги, [хоругви], несуть. Одправи ідуть. Не все поле святить, а так,
трохи. У полі не обідали. На Юрія, як були свої поля,
роди
то виходили у поля. Діти качалися по житі, щоб родило жито.

Е

ВОДОХРЕЩА Трещи – не трещи – минули Водохрещі.
Ще морози бувають. Піп хреста у воду, а ти – на подводу. Йшли на Водохреща вибирали девчат. Стріляли
солдати на воді. Хреста вирізали з льоду. Хреста купали у ополонці.

йдуть додому, то випалюють хрестика над дверима.
Старий вирезав кардончика, шоб не запалилося. Випалюють, бо Ісус Христос був замучений. То це по
йому. А як воскрес – то це вже радость така.

ВОЗ
ОЗН
НЕСІ
ЕСІНН
ННЯ
НН
Я До Вшестя
Вшестя у четвер не виходять у город –
ВОЗНЕСІННЯ
то сухий четвер, а не стірають протів граду.

ІМ

Ф

СТРІТЕННЯ Ми йдемо до церкви на Стретєннє. Да люде
всє свєтєт свєчки. Коли дощ іде чі шо, то вона сьвасьватиться для того, шоб одогнать хмару. То од паганого.
Такий случай був сього року. Такий вже дощ лив, шо в
нас по вікнах налляло води у хату. Такий дощ сільний
йшов. Я запалила свічку, пройшлася да похристила
свічкою у хаті. Думаю, ще прочиню двери чуть-чуть.
Тільки прочинила, а вона раз – і нема. Їй-Богу. А це
чоловік побачив. А то град ішов, я тоже свічку засвізасвітила і токо в окно подняла. Раз – і нестало. На СтріСтрічання – одкуда вітер. Якшо з півночі, то велика зима
буде, крепка зима буде, а як з півдня, до така, як треба.
На Стрічання дивились, який вітер, то узнавали яка
зима буде. Якшо з холодного краю, то зима люта буде,
а якшо з теплого – то тепла. Як на Стрічання півень
води нап’ється, то до Юрія віл напасеться. Не тільки
корова, а і віл напасеться. На Стрічання святять свіч
свічку у церкві. Як гроза, та засвічували її.

ІЗДВО
ІЗДВ
О ІОАННА
ІОАНН
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВАНА КУПАЛА) На ІваРІЗДВО
на Купала у хліві, у двері, крапиву закладають, бо від
відьма молоко забере. Папороть цвіте на Купайла. Як хто
знайде, то вже вельми щасливий.

ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Зілля з Тройці кладуть у могилу, як людина поТРІЙЦЯ
Я Зілля
по
промре, под подушку ложать. На Львівщині ложать про
сто на подушку.
ІІЛЛІ
ЛЛІ Ілля
Ілля н
насцяла у воду, вже купаттця не мона.
С
ПАСА
ПА
СПАСА
СА Як дожали, то ставили спасову бороду, віночка
обрізують. Віночка святять і на Макове, і на Спаса.
Спас – бери рукавіци про запас.

ЯВДОХИ На Явдохи
дохи треба розсаду сіять. А заре більш
снігу лежить.

ПОКРОВА Покрова – з’їла полудень корова. Уже короткий день. Як поснідав, то обідать не хочеш. Вже ждеш
вечора. На Покрову з якого боку вітер, то так буде усю
зиму. Є дві Покрови: перша – чотирнадцятого жовтня,
а друга – через три тижні. Як перша Покрова не покриє листом, то друга покриє снігом.

оз на Сорок святих, то буде со
СОРОК СВЯТИХ Як мороз
сорок морозив до Паски.
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БЛАГОВІЩЕННЯ Яка погода на Благовіщення, то така
буде і на Паску. Як буде на Благовіщення снігу багато,
то буде харашо. Колись не ворушили землє до Благовіщення. Ще земля спить, ще не можна її ворушить.
Вже після Благовіщення оживає все.
МАСЛЯНА Як на Масляний тиждень сніг падає, то будуть гриби рости в лісі.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербич – кожуха тербич. Цілий тиждень такий холодний. Колись знаружі хату мазали,
то казали треба помазать, бо Вербний тиждень буде
вельми холодний.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть є такиє люде, шо по двє
святять. Її не святять, а як читають дванадцять раз
Євангеліє, то засвічують. Страсная свічка. Як при-

с. Блажове
Записав О. Васянович 13 серпня 2006 р.
в с. Блажове Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
від Кібукевича Степана Михайловича, 1952 р. н.,
Кулакевича Володимира Савича, 1970 р. н.,
Кулакевич Марії Петрівни, 1931 р. н.,
Куханєвіч Надії Григорівни, 1934 р. н.,
Рогульчик Ганни Петрівни, 1925 р. н.
та Пацкевич Параски Василівни, 1931 р. н.
ВАРВАРИ Варвара ночі ворвала, бо стає дєнь мали,
а Саві дня пріпісали.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Якшо лєтом спьока, то в Роздво
такі морози будуть пєкті.
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МАЛАНКИ Кутю трі раза варілі: пєрша – Посна, друга –
Багата, а третя – Бєдна. Мороза гукалі на Багату кутю:
«Морозє, морозє, ході кутє єсті. Ніколі, ніколі, тєпер
твоя пора. А влєтку нє ході, хвостом нє віляй» або:
«Мороз, мороз, іді кутє єсті, а як нє йдєш, то нє йді
ніколі, ні об Петрє, ні об Іллє, ні об Міколі – ніколі».
Кутю варілі із ячменю. На Багати вечор заправлялі жірамі, а ту – маком.
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє крейдою малюют хрєщікі.
Це, шоб сатана нє заходіла. Трєщі – не трєщі, а Водохреща прошли. Як другі год до наоборот – іще больші
мароз.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовещеннє нєльзя орать, нєльзя
чепать, ворушіть зємлє, бо она одпочіває. Алє тєпєр нє
глядять. Яка погода на Благовєщеннє, то така будє і на
Паску. Як пчола до Благовєщення вілєтіть, то ще столько будє од Благовєщення холодно. Яка погода на Благовєщеннє, така будє й на Велікдєнь. Алє це нє правда.

ПАЛИКОПА На Пантєлімона нєчого не мона робіть.
Пантєлімон – Палікопа. А пєред Палікопом є Ганни.
Кажуть: «Ганна жита нажнє, а Палікова – спаліть».
Адосько на того Палікопа кладє жито, стожка. Мі
йдом на работу. Кажем: «Дєду, шо ти робіш, тєпєр
же сято Палікопа. От заре гроза війдє і спаліть тобе
стожка». А вон: «Як спаліть, то будє диво». Мі пошлі.
Як вішла хмара, вон кончів того стожка. Як пальнуло туди – загрєвсь. Але ще Бог так дав, шо вон злєз з
стожка. Ідом і каже: «О, дєдо, ось тобє й діво».
ІЛЛІ Ілля наробів
аробів гнілля. Пройшов Петро – опав лісток,
пройшов Ілля – опало два. Дижді стануть ітті, до нє
мона сєно всушіть.
СПАСА
СА Спас – бєрі рукавіци про запас. До Спаса яблок
нє єдять. Сама Єва согрєшіла і Адама в грєх увєла.
БОГОСЛОВА
трєВАНА Б
ОГОС
ІІВАНА
ОГОСЛОВА
ЛОВА На Івана
Івана Богослова нєчого нє трє
ба рабіть, цє Довгі Іван.

Е

СТРІТЕННЯ На Стретєннє, як свєтят сьвєчкі, до замєчают, яке буде лєто. Як спокойно горат, то будє спокойне
лєто, а як трещать, то будє вєліка гроза. На Стретеннє
як пєвень у стрехі води нап’єтца, то на Юр’я вол напасетца. Кажуть, шо зіма з лєтом стречаєтца. Як тєпло,
то Лєто вже зборе зіму.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Нє купаютца послі Тройци –
Русильни тиждень. Бо русалка вхопіть да потяне. Шоб
у жіто нє заходілі, бо і там русалка. Русалкі – мєртвіє люде, шо передєвалісь у бєле шматтє да хаваліса
у жіто. Русалки – умєршіє на Русальніци; які умєр, то
такі і будє: старі й молоди.

ПОКРОВА
ПоП
ОКРОВА
ОКР
ОВА По
Покрова
крова покріє або снєгом, або лістом. По
Покрова, як нє покріла лістом, то покріє снєгом. На По
крову як з тєплого краю вєтьор, то будє зіма тєпла,
а як з холодноє сторони, то будє холодна.

Ф

ЯВДОХИ Авдакєї
кєї – перві день весни. На Авдокєі, шоб
остався снєг хоть за калодаю, дак будут грібі. А етає
Авдокі булі і віще калод.
ГРОМОВІ ДНІ Сєрєда
єда Перєполовенна – громові дєнь.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прішов
ов Вербіч – кожуха тербіч.

ІМ

сти чатвєр нєсуть із церкві
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Чісти
агонь і віпалєвают на каждом парозі, на бруску (на
сволоку). На Страсть купляють сьвечкі у церкві. І, як
тамека йє попалять, йдуть додому. У хаті хрестом пєпєрєхрестіть і лєжіть тая сьвєчка. Хрещікі віпалюють на
столі і на бруску над двєріма.

ЮРІЯ Два Юрії
ії да обідва дурні: одін – вєльмі голодни
(навєсні голодни), а осєнні – холодни. Да Юр’я трє,
шоб було сєно і в дурня, а на Міколи падавай і віла
пахавай. Як варона чі курка захаваєтца на Юр’я в жіті,
то будє гарно рості.

МАРКА-КЛЮЧНИКА Ко
Колісь
лісь казалі, шо нє робілі, пока
Марко-ключнік нє одкріє зємлє, але тяпєр ніхто нє
глядіть.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Міколи нє сєй гречкі і нє
стріжі вечкі. Одін – восєнні Мікола, а одін – вєсняни і
два Юр’ї є: одін – восєнні, а другі – вєсняни.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Папороть цвітє на Івана Купала. На Купала відрубалі березу. Співали:
Годі, годі, зозулє ковати,
Бо пошли дівчата берези ламати.
ПЕТРА І ПАВЛА Овес тре сєять рано-рано. Кідай овес
у гразь, то будєш князь. Жніва, як рання вєсна, то до
Петра начіналі. Жніва начіналі большінство пєрєд
Пєтром, бо нє було хлєба, нє було шо єсті. Пойдє маті
да нажнє такіх зєльоних колосков, да насіплє на пєч і
в пєч, да тиє колоскі посохнуть. Да в ступі обтовчо, да
такіх коржов напєчє. Як по Петру, то й по тєплу. Зазуля пєрєстає ковать пєрєд Пєтром.

с. Вежиця

Записала Н. Ковальчук 3 квітня 2001 року
у с. Вежиця Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
від Чмуневича Олександра Павловича, 1935 р. н.,
Кузьмич Уляни Миколаївни, 1941 р. н.,
Кузьмич Надії Хомівни, 1936 р. н.,
Балдич Ніни Хомівни, 1939 р. н.,
Кузьмич Марії Матвіївни, 1935 р. н.,
Балдич Валентини Борисівни, 1976 р. н.,
Балдич Катерини Григорівни, 1935 р. н., та
Кузьмича Петра Моїсеєвича, 1959 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Голодна кутя, постна. На
саму Коляду сіно стоїть на покуті. Снопик на покуті становілі да становілі горщик з кутєю. Я малим
був, я пам’ятаю, як батько заносив, сідали ми. В нас
одна комнатка була, заносив батько сіно, застілали
повністю сіном стола, це перед Новим роком. На покуті – снопик, і на сіні ми вечеряли. Дерев’яні були
такі мисочки і переверталися навіть, ми хапали там,
шоб меду попробовать. Сіно витягували. «Мороз, мороз, ходи куті їсти, шоб послє не морозів і телят не
морозів, і корів – никого». [Чи ходили навколо хати
з горщиком куті?] Ми ходілі. [Чи лишали після вечері кутю і ложки?] Обов’язково лишали. Говорили, шо
прийдуть з того світу і це їхня вечера. [Чи казали, як
ложка перевернеться, то той вмре?] Казалі таке. Ето
ложилі гету кутю і ложкі встановлялі. І зверху пирога
ложилі на ту кутю. І як чия ложка перевернеца, то той
скоро вмре.
МАЛАНКИ Обмотувалі дерева на Щодрого. Дерево
подв’язували, шо воно добре роділо і шоб не мерзло.
[Чи виходили в сад з хлібом, свічкою?] Нє, в хлів ходілі
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з пирогом. Пирожка вмативают, йдут в хлів і дівляца:
якшо товар лєжит, то сухе літо буде, то так гадають,
прикмети такі. І якшо стоїть – мокре літо буде. І як корова єслі тєльна, то як на заход стоїть – рано отєліца.
До курей ішли, гонілі да казалі: «Курки, сокочите-не
сокочите, да по 300 штук яєц носіте». [Куди потім дівали ту кутю зі столу?] Курам отдавалі.
Щось в хмарє гудє, Божа Маті йдє,
Щодрий вечор, сьвятий Васіллє,
Божа Маті йдє, всє роє вєдє,
Все роє вєдє да й розсілає,
Лєтєте, пчолки, да всє сосонки,
Несєте, пчолки, мед солоденький,
Мед солоденький на ситу сєтіті,
Ситу сєтіті, синов женіті,
Свєчі сукаті, дочок оддаваті.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Колись казали, як в якесь із різдвяне свято в хату перший зайде хлопець або чоловік,
то буде мир в хаті, а як дівка або жінка, то «бабська
буде сварка». Ходили колядники. [Називали «зірка»
чи «вертеп»?] Зірка, звєзда. Токо мужчини в нас ходілі. [Як називали тих, що щедрували?] Щодровальніци.

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Оце, шо хвіртки обмазуют чи знімут. Або забори повиносят. Чудо, 18 вересня. Кажут –
чудят, чуділі хлопци. У нас кажут «брат брату голову
одсік на Голососіка, а на Чудо вже дозналіса, дочуліса,
шо таке зробилі. А вже на Пречисту – вже хоронілі».

с. Дроздинь
Записала Н. Ковальчук 4 квітня 2001 р.
у с. Дроздинь Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
від Кузьмич Наталі Харитонівни, 1924 р. н.,
та Кузьмич Єви Яківни, 1943 р. н.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Колядників називали «коляднікі», щодровників – «щодранки».
Раньшей жонатиє не йдут колядовать. А в щодранки –
дівки, жонатиє не йдьом в щодранки. Дітки колядо
колядовать бігают. Зараз вже і дівчата, і хлопци – всі бігают.
На Новий рук, на Старий обв’язивают дерева і тепер.
госпродаСтариє людє таке роблят. Була колядка на госпрода
ра, а на дівчинку – отдєльно, на хлопчика отдєльно.
Заходім під викно: «На добрий вечір, пане господаре,
одчиніте окно, шоб ішло добро, одчиніте сєні, шоб
пчоли сєлі! На добрий вечор вам! Розрєшитє пєсню
спєть». Господар уже запрошує до хати: «Розрєшаю!»
Засвєчує свєчку в хати, і колядуют. Хто запалює, хто –
ні. Да й так проспивалі, подякувалі, да й далі десятку
чи п’ятьорку, да й пошлі.

Ф

Е

ВОДОХРЕЩА Малювали на дверях, на кутах хати хрестик і гілочку ялинки, зірочку – рідко. [Чи обводили
хату по колу крейдою?] Намалює от, коло дверей почне, а потом поставіт хрестик на угліку і пошла крукругом із крейдою. І на каждом угліку хрестіка ставіт да
й знов по стінах іде, да й знов хрестіка на каждом углі,
і знов обойде. Кажут, шоб вєдьми нічого не робілі.
колядуМолока не одбіралі. Жінки колись не ходили колядувать, колядували тільки чоловіки, жінки – щодрували.

ступном році теж був урожай. [По закінченню жнив
чи качалися жінки по землі, по стерні?] Стариє качаліса. Качаємос.

ІМ

ЮРІЯ [В яке свято
ято шанували пастухів?] На Юрія, давали
в сумку, в торбинку проскорку, хліб, цибулю, часник,
олії. А ввечері вже його зустрічали.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Легенди
енди розповідають, що рурусалки були вдягнуті, як місцеві люди. От, як умерла на
Русальницу, її ж вбирали, от, у такуй одежи вона й остаостаєца.
ідем жита жать, робили вєнка,
ПЕТРА І ПАВЛА Як ми ідем
перев’язиваєм колосом руки за спіну, затикаєм бе
берозку, вєнка із жита сплєтаєм. А писень – любу, йдем
на полі, любу писню спиваєм. [Чи в’язали «Бороду»?]
При
В’язалі, голову в’язалі. Зав’яжем снопа велікого. Прийде предсєдатель колхоза, ми зробили перевесло і
його обв’язувалі. А по-колішньому так: голова, хазяїн,
бере того снопа, вже останнього снопа, як жнуть, додому. І вже вун того снопа приносіт, становить. І вже
на Рожество вун вносіт і становіт на покуті. І всі свята
вун стоїть той снуп уже на покуті. І вун обмолачиваєт, і вже самим житом засіваєт. Засіваєт першим, саме
цим житом. [То це він снопа брав додому, а на полі
лишали пару колосків?] Лишалі! Так і не зжиналі, так
вона стояла. На останній ділянці поля, коли вже дожинали, то вже на останнім загоні три стебла залишали і три колоска з’єднували вмєстє, і красною лєнточкой, стрічкой. [Чи обпалювали навколо?] Нє.
ІЛЛІ Це називалося «борода Святому Іллі». Кожен старався шоб до свята Іллі закінчити жнива. Вже «Борода
св. Іллі». [Що означав сніп на покуті, для чого ставився?] Шоб лучче роділо. Подяка Богу за урожай. І землі,
і Богу. І ніби як прохання до висших сил, шоб в на-

СТРІТЕННЯ
С
СТРІТЕ
ТРІТЕНН
ННЯ
Я На Стрітеннє
Стрітеннє святім свічечку да й бережебереже
хлімо її. Як виганяємо худобу, ету свічечку у двур, у хлі
свічечвец несем і пасочку несьом. З тою стрічною свічеч
ккою
ою ведеш корову да й на пашу. Який грум, то тоже
ззахищає
ахищає хату. [Чи запалювали цю свічку біля хворого
на легшу смерть чи на одужання?] Палят. Свічечка,
скрузь вона обходить, заповняє геть все.
СОРОК СВЯТИХ Булі, подскакалі дівками, як була молода, то ше в ету пору. На дошках го-о-п, да подлєталі.
[Це весною чи в будь-яку пору?] Весною, в гету пору.
До Сорока святих. А до Сорок cвятих, шоб сорок дощок поламать. Пеклі сорок корживув, сорок ковбушечок. [Дітки з ними закликали весну, птахів?] Просто
їлі да й все.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ [Коли можна було співать веснянки?]
От уже заре треба спивать веснянки, постові. То вже в
маю місяци закінчувалі.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Христять хлібец. Положат тістечко в
одну сторону, в другу, да хрестік. [Чи лишали такий
хрестик в полі при першому засіві?] Як хто, а я – нє.
От уже пасочку, то берут в поле засівать. [Крихти паски засівали з зерном?] Нє. Брали до дому, назад. А як
где хату роблят, то кладут хлібечок, як ниякий собака
не з’їсть хлібца того, то добре місцечко.
ВЕЛИКДЕНЬ Палят вогонь і на Велікодніх, і на Всьонушну палят. Каля хатей такі огоньчики. Каже, на
Всьонушну палят, шоб ішло до Бога димом все на
світі. Казалі, шоб не спать на Великодніх, не спать
на Труйцу, то будеш ціле літо не схотіть спать, будеш
работать. В мене яєчко й у Вас яєчко. Стукаємса, стукають об зуби. Чиє здоровше. Кажут: «Воістіну во-

259

www.etnolog.org.ua

260

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ

скрес.» І виграла, в мене вже дві. Пойду, ше одне виб’ю
де в кого, як буде моє здоровше, а як поб’єца – я отдаю.
ЮРІЯ Женут [худобу], в кого сіна нема, виганяют, а в
кого сіно є – стоїт. [Колись виганяли вперше на Юрія?]
Нє. Колі попаде, тоді виганяют. [Пастухів на Юрія шанували?] У нас токо одну неділю пастуха зустрічаєм з
яйцами. Послє Паски – Проводна неділя, то з яйцами
зустрічаєм.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Називають «Русалка». Кажуть, з того світу русалки. Тиї, шо померли на Русальницу, то то русалки. І як помер чоловік на Русальницу,
тоже русалка. [Чи вивішували русалкам сорочки?] Нє,
я ето не понімаю. [Хто бачив русалку?] Як стариє бабі
булі, то казалі, шо бачилі. А при моюй жизні я не бачила. Кажут, гуляют по горах да маніста гублят по горах,
маніста шукают. Босі.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Зілля
збирали. Хто встане ранесенько, то каже, шо «грає
сонце». Купаєца сонце й граєца. [Може, хто ходив у
вас папороть шукати?] Мо’ й ходят, всякіє людє є. Папороть лєчебна.

БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовєщення пчола не должна виходить. Як вона до Благовєщення вийшла, то це стольки буде седєть у вуллі. До Благовєщення зимі не лай
і санок не хавай. Не мона не горать нечого – холодна
земля. Колись до Благовещення землю не копали, а тепер – не гледять. Скорей хапають. Як до Благовещення
пчола вилетить, то ще буде посля цього ще сталько седєть. Яка погода на Благовещення, така і на Паску.
ВЕЛИКДЕНЬ Соловейко защебече на Великдень, на
Всюношну. Городить не мона од Паски до Провод, як
погородив хто, то рубали плота, бо дощу нема. А тепер то не чепають.
ЯВДОХИ На Одюшкі сєють розсаду. Це вже початок весни.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
Вербич – кожуха тербич. Буде тепло,
ДІЛЯ Верби
тепло, а на Вербном тижні – холодно.
ОРОК СВЯТИХ На Сорок
Сорок святих сорок пирогів пе
СОРОК
печуть. Як буде мороз на Сорок святих, то буде ще сорок
морозов.

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Дожинаємо житце, то возьмут трошки
да поставим на покуті. [В хату його вносили зразу, як
содожинали?] Зразу, да на покуті і стоїть, поки йому согласіє стоять. [Дожинали чи лишали «бороду»?] ЛиЛишалі. Нарядім да танцуєм коло теє «бороди», пойом
пєсєнку. Хліб і суль у ту «бороду» клалі.

Паску свєтимо у церкві, вона називаєтца «хлєбна». На
Стретення, якшо тиє свєчки трещать крепко, то буде
громове лєто, а якшо не трещать, то буде нормально.

ТЕПЛОГО
Т
ТЕПЛОГ
ЕПЛОГО О
ОЛЕКСИ
ЛЕКСИ На Т
Теплого
еплого Лєксєя, як гарна погода,
то буде гарни год.

Ф

ЮРІЯ На Юрія
Юрія хвости худобі одрезуєм. На Юрія на житі
не качалися. Вєдьми ходили на Юрия по полях. Вчепи
Вчепила рушника, ведро несе в руце. Ходить, збирає росу і
вікручує. До Юр’я треба, шоб було сєно і в дурня, а на
Міколу подавай і вілкі похавай.

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Молодиє
лодиє чудять. З подноса все
постягают.

с. Кисоричі
исоричі

ІМ

Записав О. Васянович 13 серпня 2006 р.
окитнівського р-ну Рівненської
Рівненської обл.
обл.
в с. Кисоричі Рокитнівського
від Сич Федори Йосипівни, 1928 р. н., та
Бедюк Марії Євтухівни, 1935 р. н.

ТОВЕ Як у свята
свята іней – од Роздва до НоНо
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
вого року, – то на великій урожай. Всього буде. Як зор
багато на Кутю, на першу, то багатий год буде. Перша
кутя – Вілія, друга кутя – Багата кутя, на Водохреща –
Водяна Кутя, Посна. Ячменна кутя: потовчем да і кутя.
Варимо мед, мак даєм у кутю. На Багату кутю заправ
заправгуляли молоком, м’ясом і салом. На Різдво мороза гу
накають: «Морозе, морозе, ходи куті їсти». Рукавіци на
кладають, горшка несуть. Як одкриєш кутю і крішечка
мокра, то буде літо мокре.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, ВОДОХРЕЩА Мороза
гукали на остатню Кутю. Посєдали вечерать і кличемо: «Мороз, мороз, ходи кутє єсти, а влєтку нє ходи
і прослідку не роби». Це хазяїн казав. Як я заре в хаті
старша, то я кажу. За столом сидимо і клічем. Трещи –
не трещи, вже Водохреща пройшли.
СТРІТЕННЯ На Стреченнє зима стрічається з весною.
Якшо тепло в той день, то перемагає весна. Як Стреченнє курка води нап’єтца, то до Юр’я вол напасетца – рання весна. На Стречення свєчки в церкві сьватят. Казали,
шо зіма з лєтом стрічалися. Як часом таке, шо у людини пагано в хаті, сковзняки хапають, то подкурували.
Як циклон великий іде, хмара вийде, блискає вельмі,
гриміть, то свєтимо свєчку перед коміном. Стречальна свєчка – пристрєтна. Ще свєтимо ту свєчку, шо на

МАРКА-КЛЮЧНИКА
Од Марка-ключа вже все можна саМ
МАРК
АРКАА-К
КЛ
ЛЮ
Ю
дить. Колишніє люд нечепали. У полі мона гной возить,
мона
мона орать послі Благовєщення, але нечого не садять.

МИКОЛИ
МИК
ИК
ВЕСНЯНОГО До Міколи не сєяли – не проса,
не гречки. До Міколи не сєй гречкі і не стрижи овечкі.
До Міколи, як повниє броди, то послє Міколи – сухіє.
Варвара– зварить, а Мікола мости кує. Як Варвара і
Мікола мокриє, то буде і Паска мокра.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Папороть цвіте напроти Івана Купала. І хто ту папороть
зоб’є, то все знає, шо де робитца.
ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали посля Петра. Пройшов Петро – пошло й тепло. Зозуля перестає кувать
за двє недєлі до Петра. Бували такіє года, шо ковала
до Петра – сильно погано. Жнива починали посля Петра. Прійшов Петро до вірвав листок, а прішов Ллє, то
вірвав два, а прийде Пречіста – то вже трава нечіста.
ПАЛИКОПА Палікопа – Пантєлєймон. Шо Ганна нажне,
то Палікопа (через день) спаліть. Палікопа ще називаєтца «Громніца».
ІЛЛІ Як на Ллю дощ іде, то і тепер іде. Послі Ллє купаютца тиє, шо вже потопілісь, це сезон їх. Казалі, шо Лля у
воду насцяв. Ілля наробіть гнилля.
СПАСА На Спаса яблока сьватять, на кладбища несуть.
До Спаса яблок не єдять тиє, у кого дєті померли.
Прийшов Спас – бери рукавици про запас.
ПОКРОВА Покрова накриває або снігом, або листом.
На Покрову, як із цеї сторони, [північ], то буде зима
пекуча, а як зцюля, [південь] – то буде тепла.
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СЕМЕНА Колись, ще за Польщі було, такий Симон був
чоловік. Погубив воли. Ходив і шукав, і десь збив папоротину у постоли. То геть усе знав, шо пес балакав.
А ми живемо і не знаємо, шо вон балакає.

БЛАГОВІСНИКА На Благовєсника розвалювали мурашника, то вже з поля війде.

с. Старе Село

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть на балци, на дверах випалювали хрещики. Це у Чісти Четвер.

Записала Н. Ковальчук 4 квітня 2001 р.
у с. Старе Село Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
від Ковальця Миколи Павловича, 1945 р. н.

САРНЕНСЬКИЙ РАЙОН
с. Немовичі

ГРОМОВІ ДНІ Градова середа послі Паски, дев’ята середа, а десята тоже градова. Циє свята святкуют од
грому. Це Девятуха і Десятуха. На Дев’ятуху і Десятуху неможна робіть од грому.
ЮРІЯ На Юр’я ходили на жито качатца. Єсти бралі, понапіваліса. Яєчню, налісникі готовілі, квасу бурачного, да ішлі качатца на те. Те, шо не доєлі, наверно, забіралі з собою.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО На Міколу треба, шоб жито
квітувало. Але вже тепер того нема. Микола: одна –
холодна, а друга – голодна. До Миколи не сєй гречки і
не стрежи овечки, бо ще холодно.
ПАВЛА Колісь
Колісь до Петра пожнуть жіто, вже
ПЕТРА І ПАВЛА
Спажнуть пшеницу, бо вона довше спєє. А тепера, у Спа
совку, жіто жнуть і пшеницу. Мінув Петро – мінуло й
тепло. Часом ще й до Петра і нажнут, і хлєба напечут.
По Петру, то й по теплу. Зєзюля наєлася вареников на
Петра і вже вдавілася, вже не кує. Якшо зєзюля кує по
посля Петра, то буде осєнь тепла, а так, то вона до Петра
перестає кувать.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ От пасу я скот, только заграв у дудку, вже
вони знают, де хазяїн. Я пастухом всю жизнь роблю.
[На яке свято у вас вшановували пастухів?] Весною.
При першому вигоні худоби. [На Юрія?] Ой, Юрій-то.
Вже скот пасетца. Кому на Паску попадає. Очередніки «займанку пастуху дають». Шанування, шо скот з
земівлі вискочив на волю, вже тепло, дай йому в ліс.
Воно там і обчешеца, і по воді, по свіжий, походить.
А то ж воно в «тюрмі» сидить?

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прійшов Вербіч – кожуха тербіч. Ще
холодно.

Ф

Записав О. Васянович 9 жовтня 2004 р.
в с. Немовичі Сарненського р-ну
Рівненської обл.
л.
від Малаш Ганни Іванівни, 1919 р. н.,
Малаш Галини Тимофіївни, 1939 р. н.,
Мельник Ганни Михайлівни, 1913 р. н.,
та Мички Олександри Михайлівни, 1926 р. н.

ІМ

ВАРВАРИ Варвара
ара ночі ворвала, дня пріточила, копіци
даповолочіла. Копіци волочать у хлєв, бо тре худобі давать больше єсти. Варвара – заварит, Сава – засавіт,
а Мікола закує і гвоздіком пріб’є. Вже холодно будє.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза
Мороза гукали на Першу
кутю. Казали: «Кутя, кутя, іди до покутя. Зима, зима,
іди кутє єсти. Мороз, мороз, іди кутє єсти». Кутю на
окно не клали.
ВОДОХРЕЩА На Коляди, як сватят воду, то робілі хресхрес
тикі крейдою. Як прійдут із церкві, то робілі свєчкою
по бальци. Трещи – не трещи, а пройшли Водохрещи.
мо
Але воно ще, часом, так затрещіть. Є ще великиє морози. На ето не вгадано.

СТРІТЕННЯ Стретеніє.
ретеніє. Стречаєтца Ісус Христос з учеуче
ніками. Люде кажут, шо зіма з лєтом стречаєтца. Як
на Стречення петух води нап’єтца, то до Юр’я вол напасетца. А як нема води, то на Юр’я паши не буде. Холодна весна буде. На Стретеннє як будут сосульки, як
потече вода, то вже лєто побороло зіму.
ЯВДОХИ Як на Явдохи потечуть потоки, то буде тепло.
Явдоха – Плющіха. Явдохі – першій день весни.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозов.
БЛАГОВІЩЕННЯ Яка погода на Благовєщєння, така й
на Паску буде, але це не совпадає. До Благовєщення
у землє не робили, бо земля ще спит. Якщо до Благовєщення вілетіт пчола, то ще посля Благовєщення
будє столько сєдєт у вуліку. Як близько до Благовєщення, то скоро буде тепло. Старі люді сєялі льони до
Благов’єщення.

ПА ЛИКОПА Полікопа
Полікопа посля Петра. Це те, шо ПантєПантє
ПАЛИКОПА
лєймон. Не можна було тодє вже ничого робіть. Один
дядько снопі мав звозить. «Тепер же свято», – кажуть.
«Звожу, – каже, – снопі да й буду святковать». То ще й
не звозив вон снопі, бліскавка то все попаліла.
ІЛЛІ Як
Як на Лля йде
й дощ, то наробіт гнилля. Як на Ллю
ІЛЛІ
йде дощ, до буде бараболя гнисти. Послі Ллі не купа
купалиса, бо послі топлятца. Казалі, шо туди шось скочіло,
і так лякали. Треба вже вібрать часник, цібулю, шоб
не погнило.
СПАСА Міне Спас – бері рукавіци про запас. Вже буде
холодно.
ІВАНА БОГОСЛОВА Хто не посєє до Богослова, той не
варт доброго слова.
ПОКРОВА На Покрову замечают скуль будє вєтьор, які
будє вєтьор: чі холодни, чі тепли, то така буде й зима.
Чі зверне з обєда, чі до обєда, то так буде зимою. Покрова як нє покріє лістом, то покріє снєгом. Як снєг
упав, то ростане і ще будє тепло, а як упав ліст, то вже
будє холодно. На Покрову, якшо буде менятца погода
цели день, до така буде і зіма. Буде менятца.

с. Ремчиці
Записав О. Васянович 9 жовтня 2004 р.
в с. Ремчиці Сарненського р-ну Рівненської обл.
від Рудничок Марії Василівни, 1952 р. н.,
Бриж Ганни Дмитрівни, 1938 р. н.,
Сілки Катерини Данилівни, 1918 р. н.,
Швець Надії Данилівни, 1934 р. н. ,
та Бабич Ольги Вірівни, 1949 р. н.
ВАРВАРИ Варвара ночи ворвала, дня доточила. Варвара – заватить, а Мікола – закує.
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МАЛАНКИ Мороза гукають на Кутю, на Багатий вечор.
Ідут дерева хруктови бить мешком. Казалі: «Як не
будеш родить, то буду мешком біть», «Мороз, мороз,
ходи кутю єсти, не морозь не телят, не гусей, не поросят, не коровей, не людей» – батько казав. Віходив
на вуліцу, брав боханку хлєба і хрестікі. На столє кутя
остаєтца, ложать ложки, наверх – хлєб. А тодє вже
сєдали вечерать. На Кутю на зорі дивиліся. Як багато зорей, то врожай вєлікій. Це дивилися на Багатий
вечор. Та Кутя, шо перед Роздвом, то на людей, а та,
шо перед Крещенієм, то на худобу. Мороза гукалі на
Кутю, на Щодруху. Казалі: «Мороз, Мороз, ході кутю
єсті. Просім раз, другі раз, а за третім разом в гостях
не бувай. Да не поморозь телят, ягнят, гусей». Посядалі вечерать да льон тягли, шоб узнать, які льон будє.
Бо требло ткать кросна да шіть усе. Бо тодє шілі жонкі
да ще й зашівалі пазухі, рукаві. Ткалі столько кросьон.
Так було важко. Як на Щодруху зоркова ноч, то буде
на здоров’я людей. Це і врожай.
ВОДОХРЕЩА Трещи – не трещи, вже минули Водохрещи.

ЮРІЯ На Юр’я по житі качалиса. Я колись робила дояркою. А ми по том житі качаємся всє. Інчого року такіє
жіта є, шо і ноги не хаваютца, а тодє таке здорове було.
Треба яйца брать, хлєб брать да йти на жито качатца.
Для врожаю качаютца. Колісь так бралі. А те, шо нє
доєлі, то з собою забіралі. На Юр’я, шоб сєна було у
дурня, а на Міколу подавай і вілочкі пахавай. Яйца варили, колісь не пілі. Богу помолятца да по житі качаютца. Шоб гарно росло. На Юр’я шкаралупи з яєц на
поле кідалі, а не закопалі. На Юр’я, як гарабей у жито
захаваєтца, то харашо, буде врожай. В году два Юр’я:
один – голодни, а другі – холодни.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО
ВЕС
ЕСН
НЯНОГ До Міколи не сей гречки і не
стрижи овечки. Бо холодно ще буде увечорі.
ТРІЙЦЯ
РІЙЦЯ
РІЙЦ
на Тройцу, я сама з Заречча, ставлять беЯ У нас на
бе
резки, клена. На третій день беруть березки, йдуть за
село, б’ють тако, нечісту силу виганяють. Всє тиє бебе
резки віносили і там спалювали.

Е

СТРІТЕННЯ На Стретеннє, як сходіло сонце, то боролася
зіма з лєтом. Ще була я малою дєвчіною. А у нас була
хата така, колішні хати. А у нас сонце було так, у двери.
Батько-покойник пошов давать худобі. Каже: «Ходєть,
дивлєтца, як сонце з зімою боретца». Мі бежим, правда,
у тиє двери. Сонейко сходить таке белюче. Ото тодє я
бачила, шоб те сонце боролося. Як на Стретення петух
води нап’єтца, то на Юр’я вил напасетца.

НАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ Послі Вєлікодня, на четверти
день, несуть шкаралупи з яєц на воду. Порося пеклі,
вже те порося обберуть, костки зберуть у бумагу чи
онучку да несуть на воду. Надський вєлікдень послі
Паски святкуєм. Не робім нечого. Колісь на могелки
не ходілі.

Ф

РІЗДВО
РІЗДВ
ІЗДВО
ІОАНН
ННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
О ІОАННА
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) Вбирают
ют дєвчіну да ідут до рекі на Купала Івана. Папороть
цвіте в дванадцять часов на Івана Купайлого.

ЯВДОХИ На Явдохи шпаки прилітають. Яка погода на
Явдохи, то така і весна буде. Як буде тепло на Явдохи,
то буде тепла весна.

СОРОК СВЯТИХ Як мороз
оз на Сорок святих, то ще сорок
морозов буде.

ІМ

БЛАГОВІЩЕННЯ Яка погода
огода на Благовєщення, то така й
на Паску. Але це не правда, не попадає. До БлаговєщенБлаговєщення не можна копат землє, бо земля спит. На Введеннє
возасинає і до Благовещення спит земля, йє неможна во
рушить. Як пчола до Благовєщення вілетит, то недобре,
холодно буде. Грех пекті на Благовєщення, бо свято
таке. На Благовіщення і зімі не лай, і санок нє хавай.
МАСЛЯНА Як буде
засраде добра Масляна, то буде зима засра
на. Вже зима буде погана.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Прийшов
ов Вербич – кожуха позич. Бо
ще холодно, тей тиждень холодний буде.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть хрестики випалюють на
бальци од нечістой сили. Треба трі рази хату обойти з
свєчкою, а тодє у хату іти.

ПЕТРА
жіта бракувало, то беруть люде
ПЕТР
ЕТРА
А І ПАВЛА
ПАВЛА Колісь
Ко
ідуть, нажнуть, шоб напекти хоч хлєба. Було таке, шо
до Петра і дожіналі, не те, шо зажіналі. Зазуля задаві
задавілася на капнє. Бо вона да Петра кує, а вже тадє – нє.
Ще й до Петра вана нє кує. Мінув Петро, то мінає і
тепло.
тепло.
ПАЛИКОПА
Пантєлєймона називають «Палікопа». КоП
лісь копу запалювало.
ІЛЛІ Лля наробіть гнилля. Послі Лля нельзя купатца, бо
Лля у воду насцяв.
СПАСА Спас – бері рукавіци про запас. Спас – бульбу
спас. Вже треба нову капать.

ВОЗДВИЖЕННЯ На Воздвіження Хреста моя свекруха ходіла у лєс по грібі. Казалі ж, шо вуже ізлазятца.
А вона пошла у густи лєс. Як вона йде да бачіть – вуж.
Вона переступіла. Як вона побачіла, а їх така копіца є.
Да шумлять. То вона не могла говоріти, так злякалася.
ІВАНА БОГОСЛОВА Хто не посіяв до Богослова, той не
варт доброго слова.
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буде й чоловік. Блинець за пазухою дівчата носили.
А на Посну кутю чобіт кидали – ворожили. Куди впаде, з того краю старости.

с. Коршачина
Записала В. Роженко у жовтні 2012 р.
у с. Коршачина Білопольського р-ну Сумської обл.
від Шевченко Зої Василівни, 1936 р. н.

Варили вареники з сиром і пили-їли – «Мас
МАСЛЯНА Варили
«Масляну катають». Колодку прив’язують тим, що заміж не
пішла чи не оженився. Сир за щоку брали, як спать
лягали, од відьом.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ У нас церкви в селі не було. Ми
просто Різдво стрічали так, самі. Кудись ішли, була
в нас там хата така, там жила подруга наша з мамою,
і брат у неї ще був. І ми ото всі до них. Зносились,
складчину робили, дома кажде ж готовило там, якісь
пиріжки матері напекли. Ну, і ми ж потроху, та тьотка нам картохи нажаре, капусти натуше, так на олійолійкі – не було такого нічого. І ми гуляли. Приходили
хлопці, літри три приносили бурячного самогону. Ну
і гуляли. Робили «куму» – підкладали. Варили солосолодаші. Підкладали, тоді дрожей не було. Наші матері
варили хміль і на хмелю робили «куми». Вона така
укусна. Туди ще ягід накидали, вишню, вона така
розовенька, як сітро така. Оце ми пили оцю куму,
ходизвали ми його «кума», і гуляли. А так по улиці ходили з піснями, пелі, ну клуб уже в нас був. Маленький,
правда, так ми в клуб ходили. У клубі на баяні грала
у нас там женщіна. І там всегда ставили постанову
на Різдво «Близ Диканьки». На Різдво всегда у нас ця
постанова була.

СОРОК СВЯТИХ Сор
Сорок вареників або коржиків, або
пирогів робили.

СЕРЕ
С
ЕРЕДОХРЕСТЯ
ДОХРЕСТЯ На Середохрестя
Середохрестя «хрести» пекли. На
СЕРЕДОХРЕСТЯ
Хрещення пироги пекли, перший раз кусають – скоту
давали, й самі.

ІМ

Ф

ЧИС
Ч
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР Ставили
Стаавили
вили на стіл [пікну] діжу,
ЧИСТИЙ
обв’язану червоним поясом, казали, що вона «на тор
торги» прибрана.

МАЛАНКИ А тоді
оді ж після Різдва тиждень – і Щедрий
вечір. Ходили щедрували. Отут ми вивертали кожу
кожухи, наряжалися, хто як нарядиться, що в кого було.
Я всегда надевала солдатське, папине. Він як прийшов
у 1944 году із войни, він прийшов без руки, було в ньо
ньополого солдатське. І так як він його скинув, як мама поло
жила його в скриню, так воно й лежало. Ото мені було
солдатське. Надіваю брюки солдатські, гімнастьорка
солдатська і пошла… А кожух вивертали, Господі, да
шо тільки не робили!

ГЛУХІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Полошки
Записала Л. Артюх
4 серпня 1985 р.
у с. Полошки Глухівського р-ну Сумської обл.
від Пустинник Парасковії, 1915 р. н.,
та Кортавої Христини Кіндратівни
МАЛАНКИ Млинці пекли на Щедрик. Щедровали, дівчата ворожили: кого стріне, як звать, то того імені

ВЕ
В
ЕЛИКДЕ
ЛИКДЕ Н
НЬ
Ь На Паску
П
ВЕЛИКДЕНЬ
святили: паску, м’ясо, хліб
житній, яйця, поросяток (бублик у зуби), сіль, мак,
масло. Скорлупу на воду носили або закопували в
масло.
землю. Худобі не давали. На другий день Паски не
землю.
се
ходили на кладбище, аж до Провод. А по других селах ходили.

ЮРІЯ На Георія – на жито ходили, батюшка правив, хлібину качали. Корову на росу виганяли і птицю, і самі
умивалися росою. Корову вперше виганяли на пашу
і скотину всю виганяли з хлібом-сіллю. Кладуть під
ноги ключ, шоб переступило.
ВОЗНЕСІННЯ Вшестя блини не пекли. Угощалися:
«Підсажувати Бога на небо», їли пироги й усячину.
ТРІЙЦЯ Кличання. Аїр трусять по полу. Кленом, липою прикрашають. Березу не закопували. Закопували біля покутя надворі, ще до нашої пам’яті, липку,
клен, ясенок. На Святу неділю в четвер і на город не
ходили, бо русалки. Хто на Троїцю умре, то русалкою
буде. Маком сипали, а однак не помагало.
ПЕТРА І ПАВЛА Як жати йшли – зажинки. Батюшка
йшов, сніп брали, сніп ставили на покуті, й тоді ним
хрестом клали кожен на своїй нивці, коли сіяти йшли.
Бороду оставляли, красною лентою похиляли її, хліба
шматочок, солі клали, зілля серпом пололи під бородою. Котилися по вижатому полю, щоб спина не боліла. За́крутка в полі – то погано, його, те жито, не жали:
то відьми, що ходять по житу, оставляли. Не на добро.
ВОЗДВИЖЕННЯ На Здвиження у ліс не ходили, бо гади.
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КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН
с. Мельня

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Не робили ні в полі, ні в хаті.
Гойдалку ставили й гуляли. На майдані. Не на свято,
а з весни на ціле літо.

Записала Л. Артюх 8 липня 1985 р.
у с. Мельня Конотопського р-ну Сумської обл.
від Губенко Анастасії Петрівни, 1914 р. н.,
та Ганжи Єфросинії Яківни, 1904 р. н.
АНДРІЯ Ворожили. Клали на ніч гребельку, таке ім’я
буде молодого. Півня під піч садили: як воду питиме –
п’яниця буде чоловік, як пшеницю клюватиме – пахар,
як уголь збиратиме – коваль. А тепер на собаку кинь,
а на п’яницю попадеш.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Три куті варили. Кутя ячня,
з медом, без маку. Кутю в рукавицях несли на покуть на
сіно. Узвар, борщ. Кликали мороза: «Мороз-мороз іди
до нас куті їсти, ну як не йдеш, то й не йди ні на курчаток, ні на гусяток». Стукали качалкою у ворота. Колки щитають, як у корі двадцятий кілок, то за багатого
підеш. Через ворота кидали чобіт, туди й заміж підеш.
З войни ворожили. Перву хлібину печеш чи блинець.
Як з войни ждали чоловіків, виходили на вулицю. Як
вийдеш, а він мимо вже пройшов, то не вернеться, а як
на зустріч іде, то вернеться. Ворожили й удень, і утром.
зу не водили. Із звіздою ходили. Діти на
МАЛАНКИ Козу
Щедрий засівали.
едрика дівчата щедрували.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Щедрика
Давали їм паляниці, сало, ковбасу. До вечорнишної
матері несли й там гуляли. Складку складали. Ловко
друбуло й весело. Хрещеникам носили гостинець на друставигий день Різдва. Шибельницю на льоду зимою ставили, вертіли на санках. Стержень, на ньому тючка, на
краю двоє санок. Двоє хлопців розганяють, а ті, хто в
санках (дівчата), вертяться й верещать.
СТРІТЕННЯ Водуу святили. Як на Стрічення півень не
нап’ється води (мерзла земля), то буде весна рання,
а як мокро, то весна буде протяжлива.
Варили сорок вареників чи сорок пипи
СОРОК СВЯТИХ Варили
ріжків пекли з калиною, маком, грушами. Пекли для
дітей і молоді.
СЕРЕДОХРЕСТЯ На середу Середохрестя пекли хрести
й держали кадубі з мукою. Мати ще пекла, а сама не
пекла вже.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Наа Паску, як сідають розговлятися
рано-вранці, паску ріжуть. Святять паску, м’ясо, яйця,
сіль, сахар, пшоно (курчатам) та сахар (от бельма на
оці). Ходили на кладбище, хоч і не полагається, бо
«вони» у нас до самих Проводів у хаті бувають, гостюють. В понеділок – Проводи, а в вівторок – дядо́кдядиноќ поминають. Яйця катають по могилках. На
землі сідають, поминають великими громадами. Сонце грає на Паску. Сама бачила. На Паску діти і біднінеімущі на другий день христовать ходили.
ГРОМОВІ ДНІ Од грому моливу читали. Хлібну лопату
од гряду [граду] викидали на подвір’я лопатою уперед.

ВОЗНЕСІННЯ Вшестя – поминки. На Вознесення (другий день після Вшестя) «Бога підсажують на небо» –
п’ють, гуляють, блинці не печуть.

ЮРІЯ На Легорія на жито виходили святили жито й
воду. Як перший раз на пашу корову гнали, святою
вербою проганяли.

СЕРЕДОХРЕСТЯ [Що таке Середопістя?] Cередина посту, пройшло стільки. Три з половиною неділі. А тоді
на друга половина, так сім неділь посту. [Чи пекли
«хрести» на Середопістя?] Пекли. [Для чого?] Я не
знаю. Їли їх. Ше й копієчку клали – кому попадеться,
той щасливий.

ТРІЙЦЯ Провідають, роздають поминальне. Свята неділя. Поминають усіх, які вмерли не своєю смертю в
п’ятницю. Був дід-странник, неімущий. Йому давали за
помин душі своїх родичів (що на войні погибнуті, котрих гад посисав, гром побивав, вода побирала). Убирали зеленням – клечанням. Дерево – клен, липа, ясен
(в’язана не можна), березу не ставили. Осику ставили.
На Троїцю встромляли дерева. Удворі, коло двору. Посеред села не вкопували нічого. До церкви любисток
несуть, святять. Зілля потім курям у гнізда, а клечання
стоїть. Осичина од переляку: дитину міряють коло лутлут
ки, проверчують зірочку й туди цей осиковий чопочок
клазабивають, і дитина одужує од переляку. Під копи кла
дуть, щоб миші нічого не їли, ясенину, кленину. Гуляли
Троїдівчата, хлопці. Беседи не було майже. Умерлих на Трої
цю не одмічали, ото в п’ятницю пом’януть, і все.

Е

СУХИЙ
С
УХИЙ ЧЕТВЕР Після Тройцю сушать одежу. Не полоть,
ні робить не можна.

ІМ

Ф

РІЗДВО
ІОАННА
ПРЕДТЕЧІ
Р
РІЗДВ
ІЗДВО
ОА
ННА
АП
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
О ІІО
АНН
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) Русалзаки виходять. Це дівчата з розпущеними волосами, за
лоскотать можуть. Нечиста сила. Їх боялися, до води
й до лісу не ходили. Дівчата вели вінки, папороть у лісі
шукали, як квітку зірве, то буде все знати на світі! На
попливоду вінки (на Сейм) пускали, ворожили, куди попли
ве – туди заміж піде. Купалися. Казали: «Покупався
Іван, доведеться і нам».

СИМОНА ЗИЛОТА Зілля збирали на Симона Зилота.
«Симон-Зилот зілля сіяв, Матір Божа поливала, всім
людям од болезнє давала».

ПЕТРА
П
ЕТРА
ЕТР
А І ПАВЛА Як кончають косить жито, зроблять
««обжинок»,
обжинок», він на покуті стоїть. Як їдуть сіять, то його
обминають, і у сівальне зерно з нього зерна сиплють
на врожай. Бороду оставляли – зв’язували пучечок,
лєнта і хлібця окрайчик.
ІЛЛІ Купалися тільки до Іллі – упустив Ілля камінець у
воду – не можна купатися.
ВОЗДВИЖЕННЯ Васильки раньше були, а тепер ні. На
Воздвиження їх святили, і хрест убирали у васильки.
На Воздвиження гади здвигаються: ужаки, гадюки.
Гадюки ворожбит одговорював: «Од крутілочки –
вербилочка – житянки – овсянки – просянки – травяночки й сімдесят сім названий» – як назвав, то усе
пройшло.

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Грабовське
Записала Л. Артюх 2006 р.
у с. Грабовське Краснопільського р-ну Сумської обл.
від Склярової Катерини Костянтинівни, 1930 р. н.,
та Склярова Віктора Сергійовича, 1929 р. н.
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РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Дітвора
та дівчата й хлопці – молодьож – через крапиву перепригували, костьор палили. [Дерево робили?] Робили
чалочку. Лєнтами украшали. І носили по вулиці. І до
річки носили. Розбірали. [Вінки носили?] Носили. По
воді пускали. [Ходили трави збирать на Купала?] Да,
лічєбні трави. Я збирала всякі й зара я пошті все літо
збираю всякі трави для лічєнія. І на Купала збирают.
[Які дуже помічні вважаються?] Та всякі. Звєробой,
деревій. [Чули, що папороть на Купала цвіте?] Та чуть,
а не знаю чи вона цвіте. То, мабуть, легенда. У нас у
горотіку є папороть. Хочеш осмілиться, значить, іди
серед ночі, знаєш де та папороть є, туди й йди і девись
і побачиш. Вона, кажуть, зірочкою такою, як огоньок,
горить, то вириває, держить і туди в пастьор якийсь
заємнить, і каже, воно тоді людині таланить, везе.
Я ше, це рєдкий случай і кажуть, шо побачив ту папороть, коли цвіте, та вирвать.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А то ше шедрують господарю:
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям та на здоров’я.
Чи дома, дома там господар,
А я знаю, знаю, що він вдома,
Сидить собі в кінці стола.
Як є дочка, то співають:
Розсердився та на батенька
Щедрий вечір,
Добрий вечер!
Ще й світлиця не метена,
Хоч заплетена, та не розчесана.
Та розсердився на батенька,
Шо пошили її сукно.
Це вона
она розсердилась, шо погано її пошили сукно.
СОРОК
тісОРОК СВЯТИХ [Чи пекли
пекли жайворонки на весні з тіс
ната?] Жайворонки вони не називалися, а таке мати на
пече в печі, забула як називалися.

Е

УСІКНОВЕННЯ Головоусікнонення. Йвану Христителю
одрубали ж голову. Піднесли цариці на тому, на блюдиці. [А Іван Купало і Іван Хреститель це різні Івани?]
Навєрно ж різні. Це треба в батюшки спитать. Колись я
так в батюшки питаю: «Батюшко, а чо Матір Божа одна,
а іконив і їй, і Божий Матері всяких?», а він каже: «То, –
каже, – де винайшли». В якому селі винайшли. Того їх і
багато. Так от це тоже нада попитать. [Що не можна робити на Усікновення?] Ножа в руки даже брати. Юшку
даже нада звечора накришить. Картошки покришить.
Звечора нада ладнати все. [Тільки кругле не можна рірізати чи взагалі нічого?] Це вопще не положено. Ножа
низя в руки брать. [А сокиру?] Тоже низя.

ство співали. [Що готували на Різдво?] Борщ, кутю,
озвар, періжки, оце таке. В нас багаць [страв] не було.
Так бідненько ми жили. Мати кутю зваре, озвар, борщ
ізваре. Мати внесе сіна та кутю поставе, та озвар. Це
на покуті стояло – не їли до вечора.

Ф

ЧИСТИЙ
Ч
ЧИС
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР Ми обично,
обично, оце як утро, в Чистий
четвер встаємо рано, до схід сонця покупаємося! На
рандорогу оту виливать нільзя! Може хто вступить, ран
діше у людей часом була короста. Розказували, як у ді
тей була короста, а в городі конапки, так ото в Чистий
четвер ходили купаться. Покупалися – і та короста
Красипропала. [Скільки пасок пекли?] Паска одна. Краси
лли
и [яйця] і тепер ми красимо. Оце із Чистого четверга
начинаємо.
н
ачинаємо. І печеш, і яйця красиш. Оце як лагодиш
до церкви, то паску кладеш, пшоно, солі, яєць, плічко
м’яса одвареного. Діти ходили христувать. «Христос
воскрес! З празником будьте здорові!». Давали, шо в
кого є: яйце, періжок.

ЛЕБЕДИНСЬКИЙ
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с. Байрак
ак

Записала З. Гудченко в червні 1996 р.
у с. Байрак Лебединського р-ну Сумської обл.
від Зайця Івана Харитоновича, 1912 р. н.

РІЗДВО ІОАННА П
ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВ
В Н
НА
А К
КУПАЛА)
УПАЛА) ПісПіс
куу насипемо, кропиви здоровий кущ вирвемо, за
закопаємо тут, і тоді розганяємось і переплигуємо ту
кропиву – туди, а назад – уже ні, проти гори. Тричі.
Розпалювали огонь, плигали через огонь сильно. Тут
кропива, а тут огонь. Як розженешся через кропиву,
через огонь переплигнув і побіг. Дівчата плели вінки,
пускали десь на воду. У нас там у Михайлівці Псьол,
і так вони ті туди вечером із Псла умивались, і вінки
ті пускали на воду. Свічки у вінки встановлювали.
Отак зроблено із правого боку – такий пучок товстий наплели і сюди свічку встановлювали і крепко
прив’язували прядивом. Свічка товста, як палець.
І ото засвітять, на воду пустять, вона й попливла. Як
по течії пливе, свічка ззаду.

с. Бишкінь
Записала Г. Корнієнко 19 червня 1996 р.
у с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл.
від Феночки Катерини Олександрівни, 1919 р. н.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядували. Не дуже забороняли.
Учні то не ходили, а такі вже і зрослі, то ходили. «Ой
Рай вже розвився, Христос народився!» – це на Роже-

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Через
кропиву стрибали, плели вінки, такі були цвіти –
«рожа» вона називалася, на голову надівали. Збиралися на улиці. Було ж так, що до Псла ходили там цілу
ніч. Оце Івана Купала буде перед Петром п’ятим днем.
Петра буде дванадцятого, а Купайла буде сьоме липня.
Молоді і зрослі, і жонаті виїжджали туди до Псла, там
костьор розкладали, співали. А тоді на другий день
віночки пускали. А всю ніч гуляли. Тепер тії й рожі
нема. Співали: «На Івана Купала через кропиву стрибала…» [Шукали папороть у цю ніч?] Ходили. А я не
чула, шоб розказували шоб хтось знайшов.
Записала С. Чибиряк 7 серпня 2008 р.
у с. Бишкінь Лебединського р-ну Сумської обл.
від Клеймьонової (Добридень)
Поліни Василівни, 1928 р. н.,
Івашиної Віри Степанівни, 1935 р. н.,
Приходько Людмили Олександрівни, 1960 р. н., родом
із с. Малий Прикіл Краснопільського р-ну Сумської обл.,
та Масюк Віри Василівни, 1952 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили. В дитинстві
обов’язково хрещеному батькові і хрещеній носили
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перестане дощ іти». [Чи пояснювали дітям, чого грім
гримить?] Бог на колісниці їздить і стріли розкидає.
Молнія – це стріла ж, а грім – це ж колісниця.
ПЕТРА І ПАВЛА Сама перша картопля на Перта вже у
всіх є, хоч не велика, ну вже зав’язалась хароша. Зозуля, кажуть, до Петра кує, а дальши не чуть.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Вінки
на Івана на Купала кидають у річку – куди попливе,
туди й заміж іти. Ми чогось цього ні, далеко річка
була. Огонь палили і кропиву перестрибували, ото
ж тожі, як вінки кидали, на Івана Купала, як молода
була. На Івана Купала вінок носила, у всіх нічого, а в
мене поплів собі на Слобідку, і вийшла заміж сюди.
Тут копанка була, вінки із кульбаб у всіх стоять, а мій
поплів і я сама перва од їх вийшла заміж.

с. Будилка
Записали Н. Заідова та С. Заідова 2012 р.
у с. Будилка
Будилка Лебединського р-ну Сумської обл.
від Карпової Людмили Петрівни, 1928 р. н.,
Добронос Ганни Єлевсіївни, 1937 р. н.,
Кучері Марії Семенівни, 1929 р. н.
та Хоменко Віри Василівни, 1936 р. н.

Е

кутю перед Різдвом, шостого, маляточку для крьосного обов’язково – бутилочку, а крьосній тоже гостинця брали, там ковбаски, ще там що несуть добреньке, обов’язково кутю. І брали крьосному – рубашку,
крьосній – платочок, і вони тоді обдарювали хрещеників всєгда. І обов’язково ж, канєшно, була кутя. Кутю
варили, ячну крупу варили, в кого пшенична, в нас
обишно яшна, казали – вона добріша. І обов’язково варили узвар, це вже пізніше вишеньками там викладали,
а то – із сушки. Всігда яблучка, грушки, і вишеньки ще
помню бабушка сушила, вишеньок тих кидали, сливок
сухих. Ну, в нас всігда гостеприїмна родина така була,
всігда, єслі мед викачали, то оце тому нада дать, тому,
а той вощину любе – тому вощинки нада дать. І родичам, і знайомим, сусідам, всігда ділилися. Це залежить
від людини, якщо людина доброзичлива, щедра – вона
зо всими ділиться, а як жадне, то воно й своїм не дасть.
Кутю становим зразу в угол стільця і ставим в угол періжки і всяку закуску туди становим, а вже як ото поїмо, то курям даєм на утро, щоб яєць стільки несли, та
зерно те розсипем, та нате, щоб яєць стільки знесли. Як
вечеряєм, так кличем Діда Мороза: «Не поморозь нам
городинки, та й мене в хаті». Як я вже сама зосталася,
так кажу: «Та й мене в хаті не зморозь». Вже наоборот,
люди міняються, обдумуються і все так як раньше було
служать, в кого ще старі осталися, а молодьож – ходять
по селу, курей крадуть, страшне що робиться. [Диви[Дивилися зорі на небі?] Та дивилися. Було зоряно, місячно
харашо, як на погоду, то ж по тому ще взнавали дощ і
все. Вчора такі облака були страшні, таке красне було.
Як зимою морозно, то оприділяєм, там на вітер, а то
понесло, пронесло, обійшлося, гряд може випа, таке
пішло, сонце горить – на вітер та на мороз.

Ф
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ВЯТВЕЧІР
ЧІР До Різдва готуються зазделезазделе
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
гідь: попромазують і соломою пострушують. Готували
озвар, куття і все, будь ласка, їжте. Ото і все. А як ото
бігаємо, люди разні були, хто коржиків напече, хто
коржиків дасть, хто дубця дасть.

ІМ

МАЛАНКИ Ми обично
чно щедрували, колядувать не ходиходи
ли. А щедрували то всігда:
Щедрівочка щедрувала,
Під віконце заглядала,
Що ви, тьотю, напекла
Принесіть нам до вікна.

Це ми всігда
сігда заходили в хату, не під вікном, а в хату.
знаНу більше ж ми ходили так по своїх, по рідних, по зна
йомих, і так тихенько, щоб ще й ніхто не знав, бо в
школі будуть лаять, це таке. Ходили, отам забор був
плетений, дєдушка ще жив, кілочки ото б’ють, а тоді
плетуть дубцями ото, так бігали – щитали ті кілочки,
як до парі – значить вийду заміж. А ото тут кидали
чобіт, на яке же то свято, на послєднє, мабуть, як ото
вигонять кутю, так кидали чобіт куди впаде. А хлопці
підціляться – можуть та вкрасти, так ото туди й заміж
вроді й виходить.

ЮРІЯ На Григорія все сієм, і гарбузи. На хмари дивимся:
як хмарно, то все рясно буде, як голе – не сади, бо голе
буде, нічого не буде. Як виганяли перший раз корову
на пашу, то тільки вербою дубецили, бо віником ніяк,
короста напада, чи що. Вообще нільзя нікого віником.
І кота ніззя віником.
ГРОМОВІ ДНІ На Іллі, Пантєлєя громові дощі обізатєльно. А вот на Іллю в цей год не було, оце послє вже
начали маленькі, а на Іллю не було, було так сонечно,
гарно, не було. В мене єсть таке, колись дуже давно я
почула от старих людей, на буряках ми були і дощ, так
вони казали: «Святий Марку, розтягни хмарку, що хай
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О Х
ХРИС
РИСТОВЕ
ТОВЕ Ходили колядувати, хто копійку
РІЗДВО
ХРИСТОВЕ
дасть, хто жменю насіння дасть, хто багатший родич –
і дві. Ідем колядувать, співаємо:
А у пана, у пана, собака п’яна,
Лежить на санях, в червоних штанях.
Вибіг баранець із нових сінець,
Наставив ріжок, дай, бабо, пиріжок.
Не даєш пирога, возьму вола за рога,
А кобилу за чуприну, та й поведу у долину.
А гусочку у мішок, та й понесу у шинок,
Та й продам, та й гроші будуть.
Коляд, коляд, колядниця
Добра з маком паляниця,
А із сім’ям не така,
Дай, бабо, п’ятака,
А ти, діду, гривню,
А то вікно виб’ю.
МАЛАНКИ Ворожили раньше під Новий год ми, дівчата, загадки загадували. Лягаєш спать і то загадки
загадуєш. Виключали... та свет тоді який був – лампа.
Ворожили: на тарілці палили газети, і воно показувало тінь.
Меланка ходила, Василька водила,
Васильку, мій батьку, пусти мене в хатку.
Я жито нажала, чесний хрест держала,
Молитеся люди, вам Ісус Христос буде.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрували:
Щедрик, ведрик, дайте вареник.
Кільце ковбаски, та ще й масло.
Дайте і сала, і ковбасу, я додому понесу,
Ще кишку, я з’їм затишку.
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РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Справляли ми так. Це ж ми в селі, крадем на бригаді мазницю колеса, шо мазать. Крадем то мазнице, дрючок здоровий і заделаєм ото, шоби висіла вона. Як запалем, і
оце до Семенівки увечері у лісок бігаємо, доки мазниця
згорить. Кропиву високу закопували, переплигували.
Колючку, ну хай будяк по-вашому, тоже ж високий закопаєм. І через будяк без штанів, та як околиш – оце
кров іде. Ото так було ото. Ми босі, не було ж у шо
обуться. Босяка. Та як порепаються ноги, так і плакать
хочеться, а бува і плачемо – пальці позбивані. Оце таке
було нам. На Івана Купала кидали вінки. Куди вінок попливе, туди і заміж підеш. Оце так притчи старовинні
були. Це дуже інтересно було. Кажна дівчина кида вінок, а як утоне, вона значить жить не буде. Плакали дівчата. Було крутеться, крутеться і тоне. Так годів через
два значить шось і случиться з тією дівчиною.

с. Ворожба
Записала С. Маховська 9 квітня 2011 р.
у с. Ворожба Лебединського р-ну Сумської обл.
від Любецької Поліни Пилипівни, 1922 р. н.

МАЛАНКИ На Новий год їли перву ложку куті і через
ворота кидали – куди впаде передок (чобота). Ну в
мене всигда падав на цей край, шо я живу: на Озак.
І ще ж там якесь чи розниство, чи яке якесь іще там,
так тож пирожок з горохом, з капустою кусочок одріже батько і каже, сміється: «Іди, Прісько, подивишся,
як твого чоловіка звуть». Я той кусочок беру і біжу.
Там по сусідські був Антон, старенький уже чоловік.
Коли не вийду, він коня веде на поваду до колодязя.
Коло церкви жив. Ну й я ж недалеко, коло церкви. Ну,
оце батько ходе, й хлопці, брати, сміються: «Ну шо,
бачила Антона?». І вийшла заміж за Антона. Колядка:
Меланка ходила, васильки носила.
Васильку, наш батько, пусти нас у хатку.
А ми в хатку зайшли – жито найшли.
Меланка ходила, васильки носила.
Василько, наш батько, ни жалій за колядку.
Як ми тобі співали, щоб ти сина діждав із армії.

Е

МАЛАНКИ Як Меланки́, так нас одна жінка посилала
кілки считать: «Біжіть считайте кілки, де забір. Так
біжіть і считайте, чи вдовець, чи молодець тобі попаде». А як начнеш «удовець», так і кончиш «вдовцем»,
як начнеш «молодцем», так і кончиш «молодцем». Оце
одне таке було чудне. Прядемо, прядемо, тоді вона і
скаже: «Глядіть же, не забудьте». Побіжимо. На таке
ми не ворожили, ні на стакани, ні на бумажки. Тоді бубумаги не було. Учили, та жінка, що старіша од нас, отак
заучила перед Меланками. На ту бумажку скрутить і запалить, чи похилиться, забула вже. Чи туди бумажка
похилиться, чи туди: чи вийдеш заміж, чи не вийдеш.
А оно шо, запалиш, а воно згорить, та і все.

бину дасть. А тоді ото дівчата наколядують і складаються – складку гуляють. [Колядують окремо хлопці і
дівчата?] Всі вмісті! Хлопці музику наймуть, а дівчата
нагатовляться і пляшуть! [За часів колгоспів забороняли колядувати?] Ганяли.

ІМ

Ф

Співали, ну я вже цієї не зможу всієї: гості седять, і там
Співали,
якось чи співають, називають «семня к семнє», так, а
дівчатам не приспівували, а сину приспівували: шоб
в армії одслужив і додому прийшов, шоб жито сіяв,
і співав всяке. Вбиралися і ходили. Хлопця – в хлопця,
дівчину – в дівчину. Козу водили оце ж на Маланки.
Дядька самого вищого вбірали. Навиророт кожух і
йде таке, як чучало. Співали. Отам поцвірінькають.

с. Курган
урган

Записала Н.. Бенько, Г. Корнієнко 16 червня 1996 р.
у с. Курган Лебединського
Лебединського р-ну Сумської обл.
від Гузь Тетяни Павлівни, 1911 р. н.,
Щетиніної Єфросинії Іванівни, 1910 р. н.,
Петренко Марії Григорівни, 1912 р. н.,
та Цебро
бро Ганни Степанівни, 1913 р. н.

АНДРІЯ Виламували
амували гілочку з вишні і ставили – чи за
зацвіте чи не зацвіте, чи буде жити чи ні. Ну, хто на шо.
Хто – чи заміж вийду, хто – чи оженюся, чи довго житиму. Чобіт кидали. Чий перелетить, чий не перелетить. Собаці хліб клали. Всі подруги зберемся, і чий
самий задній візьме, той задній заміж піде. Моя дочка
гуляла довго, ця, шо втопилася. А вперед же клали.
Вона приходить і каже: «Мамо, мій шматок хліба собака самий задній узяв!». Кажу: «Значить, ти сама задня заміж підеш». І так і було.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ [Ви казали шо співали на Різдво
про Миколая?]
Ой хто Миколая любить,
А ще хто Миколая служить,
Тому святий Миколай,
На всякий час помогає.
Це колядники співали. Носили з собою звізду. Удіті
обнакновенно були, а давали, хто сала дасть, хто хлі-

ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) Щедрували. Хліба, грошей даНОВИЙ РІК (В
((ВАСИЛЯ)
вали. Ну, я не ходила, саме боліла кором. У нас малі
ходять
ходять щедрувать. Дівчата ходять дорослі, мене мати
не
не пустила, бо у нас на Новий год якраз, так морози
великі були, а в мене валянців не було. Тільки свитисвити
ночка. Так мати каже: «Нашо мені твої паляниці!..».
Так я не ходила, а дівчата ходили, насобирали мішок,
а тоді продають бабам, такі, шо нема годних, з войни
не поприходили. Так бабам по двадцять копійок хлібина або по десять. І та бабка посуше на сухарики.

МАСЛЯНА Бувало що оце в Петрівку збирають сир, засолюють, заливають його, закривають щільно. Кажен
день змивай, шоб не зацвіло! І то держали до Маслениці. Перелітує, перезимує і держали оцей сир, в Петрівку не їли.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР У Чистий четвер перед Паскою, який
холод не є, познімають і сорочки, накине пальто й біжить купатися – це тіло освящається. Чи ставочок, чи
яка копалочка. Як у кого короста яка була, так ото бігали – вроді пропадало. Вдома роздягалися. Шоб там
тільки шурхнуть. Вода ж холодна, а посилали, бо це
ж ліченіє думалося. Отам Милович жив, і копанка в
городі була – коростянка – і туди бігали всі купатися. У кого є лихо, той і біжить. Ну, дітвори там багато
було. Тіки в четвер ото купання оте!
ВЕЛИКДЕНЬ, ЗАКЛИКАННЯ ВЕСНИ [Коли починали
співати?] Весною. Як потепліє, птички вже співають.
До Великодня не доходе. Це я знаю бігали по дворі,
співали. На гору удень ходили, увечері не ходили гулять, бо треба ж полотно мазать такою мукóю. Ішли і
дівчата, й хлопці, і діти біжять за нами: «Пішли, піш-
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ли, он дівчата». [І замужні співали веснянки?] Ні, не
було. Самі молоді.
Весняночка-паняночка, де ти зіму зімувала?
У лісочку на дубочку конопельки мняла.
Ні мняла, ні микала, цілу зиму триндикала.
Весняночка-паняночка, де ти зіму зімувала?
У садочку на пеньочку сорочечку прала.
Прала, прала поки й другу вкрала.

Записали Н. Бенько та Г. Корнієнко 19 червня 1996 р.
у с. Межиріч Лебединського р-ну Сумської обл.
від Лелюшкіної Надії Петрівни, 1925 р. н.,
Сиробаби Ганни Федорівни, 1912 р. н.,
та Лисянського Якова Всильовича, 1906 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Їдять тільки пісне. Ото, було,
у кого корова, – собирає сир, в їх масло або отдельно. Тільки пісне їли. Борщ пісний, кашу з олією пісну.
А вже як одправлять, тоді вже пиріжки й печінки –
і все жирне: готовлять усе. Так не було, як зараз: чи
празник, чи не празник – однаково.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Різдво святкували так: ішли до
церкви. В церкві вже там і обідні, і вечірні службі одбудуть, а потім ідуть додому, приходять додому і вже
вони умісті сідають – усе можна їсти. Колядували. Хо
Ходили колядувать. Було так, шо оце все беруться (мо
(молодьож) і йдуть колядувать. Ну, були люди дуже гарні,
щедрі люди. А були скупі. До одного чоловіка пішли,
племінник і племінниця. До дядька. Тьотка лежить на
печі, а дядько лежить на полах (тоді не кроваті були,
а поли дерев’яні) – отак подушки зложить, руки отак,
і лежить на полу на подушках. Заходять. «Чи коляду
колядувать?». А він: «Нічого давать». А бабка на печі лежить
та й каже: «Дітки, колядуйте!». Поколядували. «Шо
ж дать? Пшоно берете?». А вони кажуть: «Ні, пшона
не берем». Бо то як пшоно, то у торбу води наллють.
А бабка лежить та кива, на столі лежить ковбаса і бу
буханка хліба. І кива – хватайте. Ото вони ухватять бу
буханку хліба й ковбасу або сало – і тікають з хати, а дід
гониться. Кричить: «Оддайте!». Ну ніхто тобі не од
оддасть. Ото такі були скупі. А були такі, колядуєш: «За
«Заходьте в хату!». Приветствують їх і дають. Гроші дава
давалли.
и. Все давали, шо в кого було. І масло давали, і сало,
ссметану.
метану. А воно ж колядували, а тоді собираються на
вечір, гуляють. Ото шо наколядують. І самогон давали – шо в кого було. [Хто колядував?] Однаково, дівчата й хлопці. [Це 6-го числа ввечері чи наступного
дня?] Оце шостого числа, а тоді і сьомого теж. Колядувать і щедрувать же ходили. Тоже і хлопці, й дівчата.
Всі ходили. Було оце як зайдеш до кого – млинців дадуть. То гречані млинці. То хлопці не беруть млинців.
Дівчата самі. Колядували:
Дядька́, дядька́, дядина гладка́,
Не хоче встати́, колбасу дати́,
Дядько встав, колбасу нам дав.

Е

Ото так співали, тоді вже так, прибавляли всякі прибутки. В мене ж старші дівчата, а я менша, так я готового слухала. [Не пригадаєте, що прибавляли?] «Розлилася вода, затопила низькі і круті берега. І тікайте на
крутії гори». І там веселяться. І танцюємо, і гуляємо, й
стрибаємо. А є ж такі хлопці, шо на гармошку грають
і на балабайки. І кругала отак танцюємо, беремося за
руки на тому бугрі, і співаємо. А баби повиходять за бір
та слухають. [Співали на багато голосів?] Були хлопці
такі, шо басом співали харашо. І дівчата були. І спіціально одна починає. [Хто у вас починав?] Починала тут
Оксеня Зайцева. Так її уже нема – у голодовку померла. К Пасці пекли птички такі, ліпили. Мабуть, за дві
неділі до Великодня. Похоже було на пташечку. А що
робили? Погуляли та й їли. [Як називали ці пташки з
тіста?] По-моїму «канарейками». Яйця розмальовували тільки на Паску. Хто колосочками отак, а хто вопще
яйця красить. [Фарби були?] Які в кого є. Синіх не було.
Розовий, жовтеньке, красне. А темних не було.

с. Межиріч

Ф

ПРАВА СЕРЕДА На третій
ретій день після Паски – Права
середа. На Праву середу огірки сіяли. Воно заведено
було. Тепер, коли город зораний, так і садять.

ІМ

ТРІЙЦЯ На Зелену
гулену еділю у Кудинівці Храм, то там гуляли, а в нас на Дмитра Храм. Клечання: клен, осика,
ясенок. Лепехою застелали, хто травою. Осику в воро
ворота затикали. А тоді діткам шептать отією осикою, яка
бабка знає. Даже ходять питать, чи нема у вас осини,
шо в воротах була. І в хаті коло порога ставили веливеликий, холодок прямо!

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ
ТИЖДЕН
ТИЖДЕ
НЬ
Ь В мене
мене була дитина, восім мімі
сяців, як умерла. Мені тіки снилося: вони пливуть,
пливуть отако по воді, дві русалки і моя дитина. А я
кажу: «Куди ж ви ото забіраєте? Давайте мені дитидити
ну й пливіть!». Я прокинулась, заплакала… А воно
не хрищене було. І так кивнули мені: «Нам воно, нам
воно… і все». [Який вони мали вигляд?] Здорові такі
волоса у них, і так пливуть, пливуть, і дитина моя між
ними. Взяли русалки дитину мою.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Співали, в вінках ходили до берега, із церкви. Кропиву закопували, нагортали, огонь клали. Ходили до берега,
і куди який вінок попливе, туди й заміж піде. В нас
Псьол близько, то це таке, хто купався, хто не купався. А віночки несуть на другий день утром. Дивиться
куди плеве, як він плеве. Ну вінок хороший! Красоля
ранше була. Городні квітки. [По папороть ходили в
ліс?] В нас тільки балакали, а чи ходили чи ні, не знаю.
Є такі, шо ходили, то кажуть, в дванадцять часів ішли.
Пісні співали на Купала:
На Івана Купала хрести купувала,
Ой дай Боже, шо для мене гоже.
Хто гуля, то той і співав. А те, може, і в хаті поспівають. Сідали там коло вогню, коло річки. Все було.

Дівчата ворожили на Різдво. Собіраються, без хлопців, самі дівчата. Приходять в сапогах повбивані. Потім скидає сапог і кидає через забор. Куди упаде носком сапог, туди дівчина заміж піде. А було таке, шо
викрадуть сапог. Вийде, а його нема. Ворожили. На
карти гадали. На карти ворожили вони. Ну, а тоді брали воду чисту, розплавляли воск, і виливали на воду.
І там, шо покажеться. Єслі виляється покажеться гирва – харитського чоловіка заміж. Бувало таке, шо й
гроб виливався – значить, шо помре. А еслі удова, то
остається, виривається одна капелька.
МАЛАНКИ На Меланки, ходили свататься. З хлібиною!
Щедрівок співали. «Чи щедрувать?» – «Щедруйте!»
Чи дома, дома пан господар?
А я знаю, шо він дома,
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Сидить же він в кінці стола,
А на йому шуба люба,
А на шубошці поясочок,
А в пояску калиточка,
А в калиточці сім шележечків.
Сьому-тому по шележечку,
А нам, братцям, по періжку.
Дай вам Бог вік довгий,
А нам, колядникам, дохід довгий!
Це на Щедрівку, як де дівка стара, то чобіт старий або
лапоть сплетений з липи, так вони ото лапоть потягнуть та на воротях повісять. [Хто це робив?] Хлопці
вішали.
А в неділю рано задзвонили,
Рано задзвонили, усіх побудили.
Столи застиляйте, пироги давайте.
Столи застиляйте, Богу свічку ставте.

Хлопці
тягпці й дівчата собіраються, і де дівка є, туди й тяг
нуть. Як парубок довго не жениться, туди й тягнуть.
Було й на дорозі причеплять. Та так прикують, шо й не
одв’яжуть! Поки не одкупиться. Народу розкіш була!
Тепер же сумнєніє. А то співи були!

Приспів (після кожно рядка):

СЕРЕДОХРЕСТЯ
крильцяЕРЕДОХРЕСТЯ
ЕРЕ
ДОХРЕСТЯ Ото хрести
хрести з тіста, уточки з крильця
ліми пекли. Батько з матерою локшину ріжуть, а ми лі
пим качечки, уточки – це на Хрестя, а тоді печем.

Е

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.

ЮРІЯ Вига
Виганяли
няли худобу на пашу отим клечанцям!
СИМОНА
ЗИЛОТА
ходили траву збирати, вариС
СИМ
ИМО
ОН
НА
АЗ
ЗИЛО
ИЛОТА
ТА Ж
Жінки
інки хо
ли кашу. Самі жінки. Мужчин нікого.

Ф

Ой летів гробеєчко,
Та й сів же він на віконечко,
Та й дивиться й у віконечко,
Чи Галочка та розчесана,
А ми Галочку та розчешемо,
І до вінця одведемо.

прив’яжуть до ноги. Часто дівчатам вішали, а біли і
парубкам. Не оженився, значить, тобі колодка. [Жінки пропивали колодку?] Дак це ж тоді вони й пропивали. Це ж вони пропивали колодку, як привяжуть
колодку до ноги – одкупойся. Одкупишся, тоді вони
беруть і пропивають. А хлопцям це на руку було, єслі
не оженився – колодку. А дівчата – та вже переживає,
шо не вийшла заміж. Мені чіпляли не раз. Притягли
колодку із Степаном Антоновим, півверби одрізали і в
хату втягли. Молоді ж, здорові! А з хати вже прийшлося пилкою різать. І не одв’яжуть, поки не поставлять
четвертину! Поставляє четвертину, батько й мати,
тоді одв’язують. Отак тягнуть, тягнуть колодку.
Масляна, Масляна,
Яка ти чудная,
Якби тебе сєм нєдєль,
А посту одная.

Приспів (після кожно рядка):

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.

ІМ

ВОДОХРЕЩА Ішли дівчата
чата й хлопці. Там хрест із льоду
вирубували, становили, обливали водою його. Дівчата
вмивалися, утиралися красними платками, щоб буть
красивими й красними, а хлопці тоже те саме робили.
Ну в кого не було красного платка, значить, у хлопхлопців – білим утирайся, шоб чистим був. А потім сідасідають на коней, на підводи і ідуть селом кататьси. Воду
набирали свячену. Привозили додому. То вода, вода
була лічебна. Привозять, ставлять ту воду на покуть –
і ота вода стоятиме три годи – вона ні завоняється, ні
спортиться та вода. Як шо заболить у людини – тію во
водичкою помочить, або там скотина яка заболіє – тоже
тою водичкою – і воно проходе.
СТРІТЕННЯ Як розтане
зтане сніг, то, було, дівчата йдемо на
гору. Співали веснянок:
Ой Шум ходе по діброві,
А Шумиха рибу ловить,
Шо вловила, все пропила,
Тобі, діду, не взгодила.
Оце йдем і співаємо. Або ще така:
Весняночка-паняночка,
Де ти зимувала?
У лісочку на пеньочку
Сорочечку прала.

МАСЛЯНА Корчма була в селі. [Коли найбільше йшли в
шинок?] Як колодку тягали, Масляну гуляли. Як уже
кінчається Масляна, варять вареники. Хто не вийшов заміж, колодку тягають. Притягнуть колодки,

ТРІЙЦЯ
чиТ
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я Убир
Убирали
али в квартирах. Мазали, шоб було чи
сто. Ломали зелене, зелені вєтки. Кленки особенно.
В квартірях чіпляли, на заборах, на дверях – осюди.
Рвали лепех, явор. І оце нарізали
́ того явору і настиллали,
али, змазували долівки красною глиною, а потім за
застеляли тим явором. І воно так харашо було, запах у
хаті хороший. І ото три дня празнували Тройцю. Три
дня. [Після трьох днів можна клечання викидати?]
Більшість оддавали скотині. Їла скотина.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русалки ходять. Розказувала бабушка, сама була бачила. Із своїм женихом вона
пішла по папороть у ліс. Цвітка вони не найшли, але
де цвів папороть, вони це місце найшли. І вона не
скрізь цвіте папороть. І понад берегом ходила русалка.
Це бабушка казала. У білому вдіта, білиї волоси на її.
І вся така, казала бабушка, красіва. Але коли вони стали близько підходить, вона в воду спригнула. І більш
не показалась. Коли сама людина буде, приде до річки,
к приміру, там чи парінь, чи дєвушка, тоді лоскотатиме. Залоскоче. Самому нельзя. [Як убезпечувалися
від русалок?] Єслі замітять русалку, шо ходе по берегу,
одна людина не піде, а еслі вдвох – вони підуть. Єслі
заміте, шо русалка. Ото ішли вони не з пустими руками, їли сахар, ілі шо. І то як приближається русалка,
вони кидають сахар, хліб. Шо-небудь на неї. Вона тоді
тікає геть. [У полі русалки були?] Відьми були, а русалок не було. [Патерчата були?] Да, були. Розказувала
бабушка, шо ішла кладовищем, коли – четверо дітей.
Голі-голісінькі. Каже, сидять вони і шось вони їли таке
негарне, потому шо вони нехрещені були.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Івана Купала собирається молодьож, в’яжуть вінки, одівають і йдуть. Там вибирають таку місцину, шоб на
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горі була. Туди приносять чи там привозять бочки з
чим-небудь з горючим. І тоді кропиву рвуть, ставляють кропиву, палять ту бочку, і горить усе там, шо у
тій бочці. І ставлять кропиву, і дівчата стрибають
через кропиву. Ну, буває, бувало так, шо такі парні,
шо вони любили хвастаться. І перестрибували через
огонь і попадали в огонь. А дівчата – тіки через кропиву переплигували. Як переплигне дівчина кропиву – значить вийде заміж, а як не переплигне – беруть
жаліють її. Вона не вийде заміж. [Чи плели вінки?]
Ідуть до річки і пускають на воду вінки ж. Вінки плели із живих квітів: безсмертник, ромашка, волошки.
Особенно з волошок плели, вони красіві, голубі. Тоді
сокирки – цвіточки такі, як сокира. Єслі вінок не потоне, дівчина вийде заміж літом, єслі потоне, то дівчина не вийде заміж. [Взагалі?] Да. [Чи були квіти,
що не підходили для вінка?] Були. Єсть такі жовті
цвіти, шо вони не плели. Безсмертник плели. Ото такий він руденький. То воно лікарство є. І тоді іще не
плели липучих – були такі красненько цвіточки – ото
тих не плели. Потому шо вони не препливали – вони
липучі, вони оставались на воді. Ото пахучий такий
чебчик плив. І чий бистріше перепливе, та дівчина
швидше заміж вийде. [Шукали квітку папороті?] Собираються дівчата й хлопці. Тіки шоб невеликий гурт,
од сили чотири человєка. А то, може, і два. Ідуть у ліс
і шукають, де цвіте папороть. Ото находять, де цвіте
папороть, рвуть ті цвіти. І вони дуже тоді їм полєзні
помагав жизні. Єслі скандал у сім’ї, оті цвіти дуже помагають. [Знаходили?] Находили. Бабушка моя казала, шо
вона тоже не находила. Але вона розказувала, шо ці
цвіти дуже полєзні. А чого гуртом нельзя, потому шо
можуть вони не найти цвіти, сильний шум буде. Вони
балакатимуть же ж. І оцей шум мішає цвітєнію. А од
одному тихенько тоже страшно ходить. Єслі вдвох іде,
так воно якось так – не страшно. [Це правда, що на
Івана Купала нечисть дуже сильна?] Через це ходять
удвох. Не йдуть одно, потому шо стрічається багато
оцього всього. [На Івана Купала качали колесо у вас
з гори?] Запалювали. Обливають там чи бензіном, чи
карасином колесо і запалюють, і котять, воно котить
котиться з гори.

с. Михайлівка
Записала С. Щербань 1985 р.
у с. Михайлівка Лебединського р-ну Сумської обл.
від Шафари Софії Терентіївни, 1913 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У нас варили кутю з ячменю
драного з озваром, медом розводили озвар і поливали кутю. Борщ з грибами пісний, пироги з фасолею,
з маком, з капустою. Збиралась сім’я, ставали на коліна перед іконами, підсвічник з свічками горів, лампадка, і молились Богу: «Святий Боже, святий, крепкий,
святий безсмертний, помилуй нас. Пресвятая Троїця,
помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, очисти беззаконія наше іменем твого ради. Отче наш, єжи єси на
небесі... Благослови, Господи, святую трапезу». Сідаєм
за стіл. Насипають борщ, пироги. В одну миску борщ –
череп’яні миски, писані ложки. Кутю тоже в одну миску, поливали озваром. Першу ложку бере дід чи батько.
Наливає чарку церковного вина, з чарки пив сам, а тоді
всім і дітям потрошку. Кутю, озвар у нових горщиках
з покришками череп’яними ставили на столику під
іконами, стелили сіно, рушником застеляли і ставили,
перед Різдвом вечерю возили. На Перву кутю рибу їли,
тарані, щука була, плітки, линки. Як ідеш на Різдво по
сіно, то кажеш: «Му, бе, гел-гел, тю-тю», – щоб все було
в хазяйстві. Тоді благодарять. Встають стають перед
образами і дід читає молитву, і всі за ним повторюють:
«Благодарім тя, Христі Боже наш, яко наситіл вси нас з
земних твоїх благ, і не лиши нас нетленного твого цар
царствія і спаси нас...». Лягаємо спати.

ІМ

Ф

Е
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ПЕТРА І ПАВЛА [Ма
[Мандрики
ндрики пекли в селі?] У Петрівку –
пекли. Не кидали туди ні яєць, ні жирного не кидали
зносинічого. Посні робили. Хто їв їх, а кому ото вже зноси
ли, по хатах давали. [Це на Петра?] На Петра і Павла.
[ХристувалиРозносили по хатах. Но тіки не жирні. [Христували
ся цими мандриками?] Да. [Додавали цих мандриків,
коли солили сир?] Клали, щоб краще сир зберігався.
У діжечку вкладують сир і перекладують тоді мандриками. І ото тоді сир не кисне ніколи, був хороший.
А якшо б жирне шо-небудь, він би укисав. [До Сиропусної перекладали ними?] Да. [Чи були в селі громадські пастухи?] Наймали. Платили по договору. Як до
Петра допасе, то грошей вже забулась скілько, а тоді
каже хлібину. Це до півліта, до Петра, а тоді вже до
осені, до яко місяця, до Михайла. [Які ще гостинці давали пастухам?] Їсти, шо в кого було.
ПАЛІЯ Одна женщина в нас якраз оце ж на цей день, на
Палія, мазала хату собі. І полізла туди в закаюлок, потім не могла віхтя взять у руку. І як залягла. І бувало
таке: шо-небудь робе таке на цей день – пожар буває.
І болезнь приключається. Нельзя ніколи оце на оцей
день робить нічого.

Р
РІЗДВ
ІЗДВО
ОХ
ХРИС
РИСТОВЕ
ТОВЕ А рано у церкву йшли, а дітвора
РІЗДВО
ХРИСТОВЕ
спить. А тоді приходять з церкви, скоромне готовлять
і сідають обідать – холодне, ковбаса, капуста варе
варена, кутю ще доїдаєм, пироги. Пішли Хреста славить.
Хлопчики
Х
лопчики славили Хреста, а колядувати перед вече
вечером
р
ом – дівчата і хлопці вмісті колядували. На крильце
йдуть і співають, питають, чи можна колядувать. Сімейних в хату запрошували. Гроші давали, сало, пироги. Дівчата і хлопці те, що наколядували, пропивають
перед Новим роком, збираються у якоїсь дівчини. Так
само жінки і чоловіки збираються. Ходили дівчатка і
хлопчики дньом:
Ой у цього пана, та скам’я заслана,
А на тії скам’ї, три купки стояло.
Приспів (через кожні два рядки):
Рай розвився, Христос народився,
Ой радуйся, веселися, хазяїну, своєму дому.
Що й первій купці, то кудрявоє вино,
Для хазяїна воно.
А у другій купці та зелене вино,
Для хазяїчки воно.
А у третій купці медок-солодок,
То для панових діток.
Бувай здоровий, пане-хазяїну,
З Ісусом Христом, з святим Рождеством!
Прийшли, паночку, колядувати,
Ой кажуть люди, хороші сини в тебе,
А моїх синів вдома немає,
Вдома немає, в саду гуляють, рої збирають,
Рої збирають, меди зливають,
Меди густії, гості частії,
Бувай здоровий, пане-хазяїн.
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Посідали. І я й чхнула. Мати каже: «Я тобі, доцєчко,
подарую гусочку». Як хто чхає, то це щастя. Це ж дарують. Покрасу вішають – пучечки жита.

Купила вона три городики,
Перший городок із пахарями,
Другий городок із крамарями,
Третій городок із рибаками,
Пахарі ідуть по хлібу несуть,
Крамарі ідуть по сукну несуть,
Рибаки ідуть по рибі несуть,
Бувай здорова, умная жона,
З Ісусом Христом, з святим Рожеством!

РІЗДВО ХРИСТОВЕ У нас ходили на Рожество хлопці. Проказували «Рожество твоє, Христе-Боже наш».
А ввечері – колядки!

Приспів (після кожного рядка):
Ой Бог йому дав умную жону у його вдому.
Після колядок – Храмовий день, по гостях ходили.
МАЛАНКИ Ходять пізно увечері разом – хлопці і дівчата. У хаті хлопці знімають шапки, хлопцям коли й по
чарці давали. «А пшоно берете?» – «Ні, не беремо», –
кажуть, бо то водою обіллють. А як виходимо з хати,
то в сінях щось вкрадемо, сметану в глечику. За це не
сварили. Під Новий рік, на Маланки, співали, щедрували.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) В гості ходила. До батька ходила, як вийшла заміж. Рибу жарили, м’ясо, ковбаси, на
Новий год усе. Поросята різали, то все було. Маленькі
дівчата, діти, ходили до обід, мо там часів до трьох, пе
перед вечором – більшенькі, а вже жінки там вже чи дівдів
ки – ввечері.
ечері. Ми ходили, в нас там були такі з мішками.
Кидали в мішок: чи паляницю дають, а тоді вже про
провожали тим Святки, шо наколядуєм, гуляєм у хаті десь.
ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Йордань.
Йордань. Ходили на річку, отакий заза
втовшки лід. Нарубають крижняків, кладуть. ЗробЗроб
лять стіл
стіл з льоду, а тоді хрест квасом обіллють, таке
красиве стоїть. Маленький. Крижняки ставлять, як
ото в церкві Царські врата. Престол зробили. Красиво
було, хто зна як! А тоді батюшка як стане воду свясвя
тить, та підходе до того хреста, а лід сідає в воду. Од
людей. Багато людей. Стріляли. Голуби пускали.

Ф

Е

ВОДОХРЕЩА На Новий рік куті не варили, а на Хрещення варили кутю. Голодна кутя перед Хрещенням.
Батько йде і хрести пише скрізь, курушкою ладаном
курять хати на празники, тоді кутю їдять. Кутя з узваром, борщ пісний, пиріжки з грушами. На Хрещення
хрести вирізають, тоді ставлять їх, а кругом квасом
обливають, хор з церкви. Святе батюшка воду. Беруть
люди свячену воду. Хлопці дівчат тут умивають, голуголубів пускають. Умиваються хлопці і дівчата. На вечорвечорниці йшли гулять. «Вдома свищі в борщі, а тут весе
веселись». У М’ясниці вчились співать весільних.

МАЛАНКИ Щедрували. Могоричі запивали у молодої.
Дівчата заміж ішли вже. [Як це «могорич запивати»?]
Вже сватались. Баба чи тьотка пече млинці, то кажуть:
«Бери, отдай собаці, щоб сватун прийшов». На Меланки гребінку клали під голову, хто присниться. Казали,
шо ворожили на дзеркало. Не знаю, як. Хапали дрова
та приносили і щитали, чи до пари. Буде пара, чи ні?

МАСЛЯНА На Масляну
асляну колодку тягали – кусок деревини
до ноги чіпляли, а тоді відкуплялись, могорич ставили.

ІМ

ТРІЙЦЯ На Тройцю,
ройцю, вішаємо в хаті нові рушники,
гуляємо три
ри дні на улиці. Колиски все літо стояли.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ ((ІВАНА
ІІВ
ВА
АН
НА
АК
КУПАЛА)
УПАЛА) Як КуКупайла,
айла, ідуть до річки, вінки плетуть, кидають на воду,
куди попливе, туди і заміж піде.

Записали З. Гудченко, Н.
Н. Беньк
Бенько
о та М. Корнієнко
у червні 1996 р. у с. Михайлівка
Лебединського р-ну Сумської обл.
від Олексенко Катерини Григорівни, 1912 р. н.,
Давидюк Варвари Михайлівни, 1927 р. н.,
Мешиної Софії Данилівни, 1912 р. н.,
Харченко Тетяни Митрофанівни, 1905 р. н.,
та Ключниченко Ганни Матвіївни, 1905 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили з ячменю. Товкли кутю. На покуті сіно стелять, вкривають рушником, ставляють кутю, озвар, рибку. Пиріжки пекли.
Вечерю носили хрещеним: носять пиріжечки і кутю.
Пиріжки з картоплею, з капустою. Мати ложки покладе, їжте. Гука мороза вечерять: «Морозе, Морозе, йди
до нас вечерять. Не поморозь нашого ячменю». Борщ
їдять, а тоді кутя з медом. Колотять узвар, мед, а тоді
кутю. На те сіно квочку садили. А як несли сіно, квоктали, щоб квочка сідала. Щоб телята були – «ме», щоб
ягнята були – «бе». З дітьми йде баба, а ми приказуємо.Як носила матері вечерю, то як чхнеш, то матері
треба щось подарувать. Понесла. Місяць який був.

СТРІТЕННЯ
СТРІТЕ
С
ТРІТЕНН
ННЯ
Я В нас великий
в
ярмарок був на Стрітення.
Тепер там клуб, і жителі жили, і отам вулиця була.
А отам ярмарок був аж до провулка. Все продавали.
СОРОК
СОРОК
ОРОК СВЯТИХ Розкачували качалку тіста, а тоді отак
же навхрест – жайворонок. А тоді їхали сіять, перві
сіяльщики, і з цим жайворонком. Брали в поле.
ВЕЛИКИЙ
ВЕ
В
Е
ПІСТ В піст сім неділь нічого не брали скоромного. Пісне їли. Паску як пекти, не їли, поки неодсвятять. І діти не їли. Веснянка – в піст. Первий день
посту. Оце не ходять і гулять. А як субота, одговілися
люди, тоді вже пішли гулять і веснянку співать. Лисуха – гора, гола була, Дубина – це на Пушкарівці. Як
починає розставать, так ми туди ходили з хлопцями
гулять. Весною. На Дубину вилазили. [Гойдалка була?]
Ні. Шаги якісь були, шо то крутилися. Стовп закопували, тоді мотузки, такі шлейки робили. Сідали, то й
крутилися кругом. Колиски були. Колихалися. Та то
штанів не було ж. А як же колихаться? Та спідниці
зшпиляли. Було. Веснянки співали, як сніг починав
розтавать, річечками біжить.
Вийди, Грицю, на юлицю,
Ще й ти, пане Йвашку,
Та й винеси, пане Йвашку,
Горілочки пляшку.
І ти вийдеш, і я вийду,
Вийде твоя мати.
Тоді буде мати знати,
Кого зятем брати. У-у-у.
Весняночко-паняночко,
Де ти зіму зімувала
У куточку на пинечку
Конопельки пряла.
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СУМСЬКА ОБЛАСТЬ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили ж вербу в церкві. Тоді тію
вербою скотину вигонили первий раз на пашу. Первий раз клали на ворота, щоб вона перейшла, й одгониш, було, пасти.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Прибирали, паски пекли. Вдосвіта, до
схід сонця милися. Яєчко мати вкине, там і купались.
[Яке яєчко кине?] Те, шо красять на Паску. Тоді виносили ту воду на Середохресну дорогу, виливали. Мати
каже, шоб чисті були, як яєчко. [У чому купалися?] Та
в ночвах же. Так ото кидали в коробочку, я чула. Лежить коробочка, така нова з сірниками. Вхватив, а там
таркани. Разну нечисть. В Чистий четвер винесуть,
очищають все з хати. Так викидали.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ В церкву. Свячечку зсукала, йшла
на Страсти. Засвітила. Пєвча співає. Свічечки горять
в руках. Тоді прийдеш додому, хрестик намалюєш. Як
гроза, так шоб нічого не було в хаті.

[Що потім з тою куклою робили?] Розберуть. Віночки
на воду пускали. Я колись прийшла додому. А моя дочечка сплела три вінки. А я з роботи прийшла. Дивлюсь, висить вінок. Каже: «А я три сплела. Один віднесла на воду, один – на капусту, а один, щоб був у хаті».
Я ж прогуляла, ми не носили. А воно, бач, придумала.
[Шукали на Купала цвіт папороті?] Казали, що в 12 часов шукати. Колись. Но не ходили ми. Ще матері розказували.
ПЕТРА І ПАВЛА Петрівка оце вона зараз іде. То як у кого
коровка доїлась, то доїли коровку, а не їли. Останній
сніп – оставляли закрутку. Є відьма робить закрутки, а є – хазяїн кущик обмотає і зав’яже. Спасові на
бороду.
Прокіп’я нема безкіп’я. Вже начинають
ПРОКОПІЯ До Прокіп’я
косить.
ОВІЯ Тру
МАКОВІЯ
Трусили
ОВІЯ
сили мак, пиріжки пекли з маком. В церкцерк
ві правилось, воду святили. Коржі пекли. Мак м’яли
і коржі кришили. Ото був Маковій. Мак в церкві
святили.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Холодне варили. Плічко ціле жарили.
Яйця. Пиріжки пекли, капусту варили. З грушами,
з рисом. З усим. З сливами. Святить в церкву брали
ковбасу, м’ясо паску, пшениці, потом курчаткам давали, сім’ячко брали. Коноплі – добавляли, як сіяли потім. Солі брали. Звечора йшли до церкви. Плащаницю
ховали, тоді і йшли. Паски святили. Прийшли додому, розговілися, полягали оддихать. А тоді пообідали
і пішли гулять на колиски. А на Великдень відьмів
ловили. Оце, як начинають виносить плащаницю, то
відьми замки бережуть, знімають. А потом наші як
пододумалися, так як починають виносити, замки познімали. Так шо не попало їм.

Ой, купався Мусій, довелося й усім,
Купала на Івана. У-у-у.
По селу ходили в вінках, з куклою.

Ф

С
ПАСА
Яблука
СПАСА
СПА
СА Яб
лука носили святить, груші. Пасічники мед
носили. Такі рамки, цвітами вбирають, несуть у церк
церкву святить. Ото Спас. В корзині, хто в сумці несе. Ко
Колись в мисках, в вузлах. Розстелем, батюшка святить.
[До Спаса яблука їли?] Не їли. Оті матері, шо діти
мруть, не їли до Спаса. Тоді на Спаса не дає Бог дитині
яблуко, «бо твоя мати, свиня, з’їла».
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о святили. Йдемо з церкви з охрестами.
ЮРІЯ Жито
А святим таке, шо вже не влазили в жито. На вигоні
постояли, поспівали. Велике вже жито було. Казали
«Святого Георгія». На Юр’я вигонь і дурня з хліва, хай
пасеться. А церква на Юр’я із святосцями з усіми, й
люди йдуть у поле й жито освящають, шо посходе.
Освяща батюшка. А селом ідуть, колодязі посвятать,
і води мужики несуть у відрах, і ото святять. А там,
лане дуже далеко, та й далеко, давало чи государство
чи вже й не знаю, а як не стало. То самі зносились,
та варили великі катли: кашу варили там. Прийдуть
туди, оддихнуть, хто шо там і бере з дому, сідали, їли.
На Юрія жито освящали. А на Праву середу скот освя
освящали, і у Пслі, річку, на річці ж воду святили.

ВОЗНЕСІННЯ Красять
ть на Пасху й на Вшестя. Ото сорок
день після Пасхи. Отоді красили. Виходять на кладо
кладовище, сідають баби, роздають там.
ТРІЙЦЯ Клечення – осокою струшували. В ворота тикали, в хліві тикали. Скрізь. Осику, кленок. Потім палили.
ВОЗДВИЖЕННЯ В ліс не ходили. Кажуть, гадина злазилася на зіму.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Купала кропиву закопували. Плигали через кропиву. На
дворі, де гуляли, де вулиця збирається. Вінки плели з
квіток, плигали в вінках. Куклу вбирали, носили. Глечик молочний поставлять на палку, надінуть спідницю, напнуть, оце носять. Купала на Йвана. Самі вбирались в сорочки. Співали:
Купався Іван, довелося і нам,
Купала на Івана.

П
ПОКР
ОКРОВА
ОВА Після Покрови ходили проситься на досвітПОКРОВА
кки.
и. Казали: «Свята Покрівонько, покрий мою голіголі
ввоньку.
оньку. Хоть і ганчіркою, аби не дівкою».

с. Ревки
Записав М. Корнієнко в червні 1996 р.
у с. Ревки Лебединського р-ну Сумської обл.
від Батрак Ганни Павлівни, 1909 р. н.
МАЛАНКИ Щедрували.
Щедрівочка щедрувала,
До віконця припадала.
Що ти, тьотю, напекла,
Неси мені до вікна.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Хлопці посівали: «Сію, сію, посіваю. На щастя, здоров’я, на Новий год. Роди, Боже,
жито, пшеницю, і всяку пашницю. Колосочків жменька, снопика мірка. Здрастуйте, з праздником, з Новим
годом». А дівчата щедрують.

с. Рябушки
Записали Н. Бенько, Г. Корнієнко 20 червня 1996 р.
у с. Рябушки Лебединського р-ну Сумської обл.
від Шульги Ганни Кузьмівни, 1908 р. н.,
та Міщенко Поліни Павлівни, 1925 р. н.
АНДРІЯ На Андрєя ворожили ось як. «Утки» пекли,
а тоді виносили ці «утки» собакам і намічали, де чия.
А тоді виносять, поставлять рядком. Там чию перву
собака вхватить, того первого заміж візьмуть. Гуртом
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собіраються і печуть. У кого млин був, у того борошна багато. [Який вигляд мала «утка»?] Обикновенний:
головка, хвостик, крилишка, а очі попроколюють
спічкою. Кладуть на рушник рядком і виносять у двір,
і підводять собаку. На жаровню більше клали. І взнавали, хто первий вийде заміж, хто за ким, а як чия
осталась, то в цьому році ше заміж не вийде. Вирізали
різки із вишень, і щоб вони зацвіли до Нового году
за старим обичаєм. Оце загадували: чи заміж вийдеш
чи ще шо – ісполнєніє желанія. Це треба було йти до
сходу сонця і нарізать різок з вишні.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Засівати ходили, так це в нас
14 січня. Ходили засівать хлопчики.
Сію-вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю.
На щастя, на здоров’я,
На довгий вік.
Будьте здорові, з Новим роком,
З празником!
Оце так прокаже і сіє. Кидали і пшеницю, і ячмінь. На
ікони сіяли. Ікони були в каждого в хаті. Дарма, шо
оце й те було, а не заборонялося. Воно прийде і кидає
аж на ікони. А хазяйка змете ото тоді, курям несе.
ВОДОХРЕЩА На Ордань
хресОрдань у нас ішли, вирубували хрес
ти, йдуть люди, а хлопці вмивали там дівчат на річці,
а піп же посвяте воду. Як великий мороз, так кажуть,
ото сідай і щитай лисих мущин по вулиці. Скільки
чоловіків лисих нащитаєш, тоді мороз пересядеться.
Оце в нас таке було. [Хто це має рахувати?] Ну, це не
залежить хто, чи жінка, чи чоловік. Так собіраються
до кого в хату і кажуть, давайте пощитаємо лисих, он
де морози які печуть! Посидять, полузають насіння,
пограють в карти, оце так. Порозказували анекдоти,
та й розійшлися.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Колядували на Святвечір чи
наступного дня?] Це на день Різдва було. Так оце ж на
той вечір не пускали й гулять навіть, нія΄к не пускали. Із дому матері, батьки не пускали. Тому шо гріх.
А чого воно там… Так і нам казали матері й батьки:
«Не йдіть – сьогодні Святий вечір». [Кутю ставили на
сіно?] У сіно. Чого її ставили – хто його знає. Як кипить кутя на Святвечір, так збірають верх і виносять
курям, ото кутю з ячменю, і це щоб квочки, кажуть,
були на следующий год. [Що готували, крім куті?]
Озвар, якийсь компот – тепер, а раньше узвар із груш.
Горшок такий наварить. Борщ пісний. Пиріжки пекли.
З квасолею, з капустою. Такі пісні. Не скоромне шоб.
Усе пісне було, у той день. А на Різдво вже варили і капусту, чи там капусняк тепер звуть, ми «капуста» нажарезивали. Ото капусту варять і там, картошка така жаре
на, мясо – то вже на той день. [Мороза закликали кутю
їсти?] Заставляють самого меншого (там чи як брат є),
не женщина, а мужчина. Закликав: «Іди, Морозе, до
нас куті їсти. А тоді не йди, як овечки котяться, теляттелятХрещека родяться. Таке не йди. Такого нам не нада». Хреще
ним носили вечерю в цей вечір. Хрещеному батькові,
матері. Не такі ж, як тепер несуть, шо в горлі клапає.
Такого не було. Носили дітки маленькі. Як не дуже
далеко, мати зав’яже у вузличок – пиріжечок чи шось
таке, чи риба. Ото можна ще рибу на вечерю. Риба ото
і пиріжечок пісненький, зав’яже мати у вузличок. Як
недалеко кудись – чи до хрещеної, чи до бабушки, до
маминою матері, – туди ото ж несуть дітки ті.

де, туди й заміж підеш. А то ходили поздоровлять з
постом. Найбільше сваталися це після Різдва, на Миланки старостів засилали.

ІМ

Ф

Мамаа наша пекла сорок вареників.
CОРОК СВЯТИХ Мам
Каждому святому по варенику. А на Паску пекли ще
баранчиків.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ко
роКозу
зу водили. Вивертали кожух, ро
били роги з соломи, і ведуть Козу декілька хлопців.
Де Коза походить, там жито уродить,
Де Коза туп-туп, там жита сім куп,
Де Коза хвостом – там жита мостом,
Де Коза ногою – там жита копою.
І ото приказують – приказують, поки Коза ляже,
а тоді:
Дайте Козі сала, щоб Коза встала.
Ото хлопці зароблять собі. Тоді Козі дають сала,
а хлопцям дадуть грошей, а вони підуть в магазин
та куплять водки. Тоді підуть, і те шо вони заробили, десь там зберуться. [Хлопці самі ходили?] Оце в
нас було так, шо самі хлопці. [Нагадайте, це було на
колядку чи на щедрівку?] На колядку! З Козою. Самі
хлопці ходили.
МАЛАНКИ Ходили кілки щитать по дворі – це на Катрі.
Перед Новим годом таке робили. Беруть тарілку, перевертають вгору дном, запалюють бумагу і дивляться, як скрутиться бомага. Як згорить, що покажеться
на стелі, на стіні. Ось, каже, тобі гроб випав, та й досі
не померла. Перекидали чобіт, куди ніском чобіт впа-

ВЕЛИКИЙ
В
ВЕ
ЕЛИКИЙ
ЛИКИЙ ПІСТ Оце я пам’ятаю – Масляна – тиждень,
а тоді Великий піст – це сім неділь. І готовили на піст
так:
так: натирали хрону, олії, купували рибу, варили житжит
ні
ні галушки і ото їли галушки у олії і рибу, їли – це хоч
первий тиждень, а посничить нада! Були такі, де дужу
вже старенькі, ті і увесь піст посничали, а як де момо
лодий, так ті тиждень точно нада одпосничать, і молока не їли перший тиждень. І дітям не давали. Оце
на первий день посту, шоб первий зайшов мущина в
хату, а женщинам заборонено. І ночувать протів посту заборонено. І ше так було, як устанеш на первий
день посту, ідеш по воду чи по шось, і кого зустрінеш:
як жінку перву зустрінеш – пагано буде весь пост, а як
мущину, то хорошо. Жінки спеціально не виходили з
хати рано.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Купаються в Чистий четвер. Дома.
В катлах купалися. Як паску пекла малою, то білки
одбірає, а в паску ложе самі жовтки. Це ше як я була
маленька, була у нас дерев’яна миска, викрашена червоною краскою. Ставлять туди паску, цю, шо святили,
обкладають крашеними яїчками. Стоїть вона на столі
уже посвячена. І м’ясо пекли, стоїть печене м’ясо.
ВЕЛИКДЕНЬ Паску празнувати, хоч це була і радянська
влада, то празнували. Ніхто не ходив, не заприщав.
Паску пекли не одну, красили яйця. [Робили писанки?]
Ні, тоді таких у нас не робили. Зараз то вже роблять
мальовані разні і крапинки, а то красили більшість
в цибулі, в тих лушпауках красили яїчки. Як несуть
паску святить, так ото клали там і сало, й м’ясо, яїчки
й пироги, і ше й носили й пшоно, а пшоно те давали
курчатам, шоб курчата не пропадали. Як принесуть з
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церкви свячене, то беруть яїчко і труть по щоках, кажуть, щоб красиві були. Оце такий обичай у нас був.
Як пообідали, то посуду треба зібрати і помити, це ж
привчали так, щоб же дитина не лінива була. Ану, кажуть, хватай ложки, щоб заміж хватали. І ото миску
чи посуд, з якого їла сім’я, должна дівчинка встать, позбірать ложки у ту посудку і однести, там де її миють.
Привчали дитину до роботи. А тоді грали навбитка.
Ото держе, а воно хто первий ударе, так останеться те
ціле, а те поб’ється.
ЮРІЯ Первий раз виганяли худобу, як Юрія пройде. До
сход сонця, щоб корова не обдималася. На Юрія до
сход сонця вигонять на росу. На налигачі вели, такий
з конопель сплетений. З рук не пускають налигач на
Юрія.[Щось кладуть скотині під ноги, як перший раз
вигонять?] Кладуть на поріг тупор. Щоб ніхто не з’їдав
корови. Тупор ложять у хлів гостряком. А як корова
розтелиться, то заплітають голку з красною ниткою корові у хвіст, щоб не наврочили корови. Потом ще плетуть з конопель таку маленьку коску, тоді таку манюню
часточку осюди до лоба притулюють, і хай вона носе –
корови ніхто тоді не з’їсть [не зурочить].

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Вісімнадцятого січня
кличуть Діда Мороза вечерять. А хто під вікнами ходе
і слухає. Якось мати розказувала, що хтось ходе і Діда
Мороза кличе на вечерю. А хто там під вікнами ходе і
слухає: каже «сядь» – значить, сидітимеш, дівка заміж
не вийде, а як скаже, шо «іди» – значить, заміж вийде.
ЮРІЯ Шостого
кастого травня, на Юрія, садять гарбузи. І ка
жуть, у кого більший зад, жінка чи чоловік, та жінка ж
обично садить, сідати повинна на лунку, щоб гарбузи
були здорові. А дехто дивиться, якщо хмари великі,
то й гарбузи вродять. На Блискавці нічого не садять.
[Коли це?] Це після Проводів, третій день Проводів,
мабуть.

Е

РІЗДВО ІОАYНА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЙЛА) Це я
добре пам’ятаю, сьомого липня. Плели венки, я носила до річки і отак через голову перекидала. І дивилися
куди поплеве. Як товщий вінок сплетеш, то він довше
покрутиться, а як в одну стеблину сплетеш, то він і бибистро й попливе. Таке жовтим цвіте і дуже пахне, так їх
річі називали «купала» – зілля таке. Збиралися коло річки, купалися, співають, танцюють. [Стрибали через
вогонь?] У нас не було так. Може, раніше й стрибали.

ла колись. На вечерю оцю святу, кажуть, треба чобіт
перекинуть через забір, ну я ж думаю, щоб вже чобіт
свободний був на нозі, я вбула бабушкіни бурки, вийшла, перед забором – ляп, бурок на голову – луп. Я ж
другий раз тіки – бабах, вибігла – носаком же сюди,
кажуть тричі треба кидать же ж. Я ж другий раз вже
чи третій раз – сюди ж таки носаком. Сюди ж вийшла
з Костіва. Це ось сусіднє село, п’ять кілометрів. А тоді
ще бабушка казала, ще у нас штікетний заборчик був,
треба було щитать: вдівець, молодець, вдівець, молодець. За молодця вийшла.

Ф

Т
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я На Клечани
Клечани ж обов’язково всігда йшов [дощ],
ТРІЙЦЯ
а це була така суша, що і на Клечани не побризкав. [На
Клечани – це на Трійцю?] На Трійцю, так. [Украшаєте
хату?] Обязательно. Липа, якщо цвіте, хоч і не цвіте,
кленок, береза і дубок, усього навішаємо скрізь. Лепе
Лепехи у нас немає. Ми таку траву обикновенну щепцем,
накосим обикновенної трави. [Потім те зілля куди ді
діваєте?] Та куди, я коровам оддавала, заберу ото, ви
висеплю в сіно, та й все. [Cкільки днів воно у хаті?] Та не
багато,
б
агато, як посохне, три дні, ну, неділю може, а вобщето до Троїці, раньше ж долівки були, полу ж не було,
глина, так тоді всігда трусили, частенько, воно свіженьке і до Клечан іще трусили, а на Клечан – це вже
особо.

коГРОМОВІ ДНІ А як оцее іде літом град, то викидають кочерги, рогачі, щоб град перестав іти.

ІМ

робоПОКРОВА До Покрови
окрови треба упораться з усіма роботами. Казали дівчата: «Покрово-Покрівонько, покрий
мою голівоньку, як не наміткою, то хоч ганчіркою,
щоб не осталася я дівкою».

Дмитра дівка хитра. А після Дмитра вже
ДМИТРА До Дмитра
заневже її ніхто не посватає після Дмитра, піст уже за
ходитиме.
Записала С. Ч
Чи
ибиряк
биряк
Чибиряк
б
иряк 8 серпня 2008 р.
бушки Лебединського р-ну Сумської обл.
у с. Рябушки
від Проценко Алли Петрівни, 1973 р. н.,
Куткової Ганни Петрівни, 1943 р. н., родом
із с. Костів Лебединського р-ну Сумської обл.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Зварили кутю, перед Різдвом.
На сіно ставлю. Зверху зняли, єслі засохше, поросятам
вкину. А єслі ще не пересохла, берем насипаєм, та з
узваром. Ми довго пораємося, то вже зірка зійде, але
не дивимося, коли вона зійде, якби знав де воно, та
хоч коли воно там перва зірка. [Якщо не доїли кутю?]
Я курям віддаю. І кажу: «Їжте кутю, щоб були яйця
і курчата». Так я кажу, а я знаю чи то правильно, чи
не правильно. Бажано на вечерю, заведено ж, що хрещениця несе хрещеному і хрещеній вечерю. Перлову
кашу варимо і узвар варимо. Ми сушку сушимо – груші, яблука. Обов’язково нести рибину, хлібину і бутилку – це хрещеному. Ну, а там – хто що. Ми то, наприклад, сметану, ряжанку несем, купляю я ще рибу,
ковбасину щас ми несем обовязково і узвар. Ворожи-

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Казали, що ніззя купаться, бо
русалки половлять. [Розказували які вони?] Та ні, детам ті русалки. То просто дітей так лякали.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Кажуть,
на Купала як начне Іван купаться! Раз аж цілий місяць
дощі не останавлювались, вже надоїло. [Віночки пускали десь?] Було, дійсно, на ставок і тоді ж дивися, куди
вінок поплів, рано схвачуєшся і біжиш дивишся, куди
ж вінок поплів. У нас там копанка була, туди поплів, то
якраз я туди і пішла, якраз у той угол пішла. На Івана
Купала я всігда кропиви рву, деревій, любисток, то ше
цвіточки якісь. Ставлю на вікні чи на столі там десь. Стоїть, сушимо, в церкву як ходила, з церкви приносила. Од
відьмів, кажуть, кропива. На вікна, щоб не лазила. А на
Клечання – осоку. Осика, таке листя ж біле, на воротях,
щоб відьма не лазила. Раньше ж то відьми були.
ПЕТРА І ПАВЛА До Петра вона [зозуля] кує, а далі – нє.
Тоді ж голосу в неї немає вже.
ПРОКОПІЯ На Прокіп вже, було, зерно молотили скрізь.
Обізатєльно. «Щоб на Прокіпа не було без кіпа», – оце
так у нас казали.
ІЛЛІ Насцить у воду, кажуть ніззя купаться. Холодно вже.
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с. Токарі
Записала Н. Бенько та Г. Корнієнко 19 червня 1996 р.
у с. Токарі Лебединського р-ну Сумської обл.
від Гадаш Марії Павлівни, 1911 р. н.,
та Арченко Надії Сергіївни, 1910 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як обічно, кутю варять. Ячмінь товкли у ступах. Товкли обізательно. Мати варила озвар, котю, такий борщ варила – «квасок» називається. Сіно отам на покуті ставляють, періжки пече.
І ото на покуті соломки підкладуть, кутю поставлять
і озвар, і ото розговлялися тим. [Коли ходили колядувати?] Перед Різдвом. Так шостого числа ввечері. [Що
ставили на стіл, крім куті та узвару?] Пісне ставили.
Як сідали за стіл, батько «Отче наш» він почита. Сім’я
велика, сіли їсти – ніхто не балака! Підкидав батько
кутю вгору, щоб були бджоли. Ходили стукали кажду деревину, шоб родила. Мак розсипали, зерно, сіль.
Зерно, шоб родило. Діти сидять під столом, а батько
гукав Мороза: «Морозе йди до нас куті їсти, і не морозь нам ні скотини, ні пшениці…». В хаті біля стола.
А діти «кво-кво-кво», – щоб кури квокали.

СИМОНА ЗИЛОТА Ходили бабки в ліс збирати зілля.
ТРІЙЦЯ Як хто хоче, то й тепер клеченням затикають.
Не викидали, зберігали. Дітей купали, сами обмивалися в клеченні, – то все змивається з людини. Клечення – рубали липи! Коло порога чотирі, коло воріт
закопчували – прямо як ліс! Йору (аїру) привезуть,
застелять, тоді прасоля, в хаті навішають, пахне, кануперу. Це, було, мама каже: «Ідіть по лепеху». Оце ж у
хаті поприбирає, повішає клечення. І то на всіх стінах.
Долівка глиняна. От застелиш, ввийдеш в хату – пахне! Харашо, як поле.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Плели
вінки ми, пускали на воду. Куди попливе він – туди заміж підеш! Співали, танцювали, ми ж такі були молоденькі. Плигали через кропиву. [Поодинці чи в парі?]
Було поодинці, і гуртом же плигали. Обжалися так такі
пузирі! Через вогонь стрибали. [Чи оповідають перека
перекази про папороть старі люди?] Було шось таке, вродь, хо
ходили. Один там ходив. Каже, просидів там од дванадцядванадця
ти до півпервого. А тоді, каже, як зробилось таке! Та він
давай тікать! І вітер, і буря, і якісь танцюють і ходять,
якісь ловлять. Та він і недосидів, не побачив. [Що тре
треба зробити з квіткою папороті?] Квітку зірвати і десь
її зашить. [Що тоді можна досягнути?] І вкрасти, і все
можна зробити, що захочеш.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Розговлялися вже на Різдво. Пиріжки пекли. Раньше пиріжки пекли із калиною і буряками. Буряки, то посічуть, пожарять, калину беруть і печуть. Дівчата й хлопці колядували окремо. [Старшого
з-поміж себе вибирали?] А носить же звізду. Ковбаси,
сала давали старшим. А тоді десь гуляють. Щедрують і
колядують пошти дві неділі, поки й Святки кончаться.
Тепер же Новий год уперед, а тоді ж ні.

на Паску, насіння продавали, пряники, канхвети продавали перекупки такі. Празник був.

Ф
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Пекли
ли коржі якісь дуті такі, на яйцях.
Їдуть на луг конем, там кашу варять, або в ліс. [З чого
варили кашу?] Із пшона. Курицю положать, масла.

ІМ

Ой Рай розвився, Христос народився,
Веселися, хазяїну, в своєму дому.
Ой Рай, Рай, ой Рай розвився,
Христос народився.
Веселися хазяїну в своєму дому.

дила в певчу дівкою, первим брала. Тоді мужчини
Я ходила
більше ходили і женщини. [Півча ходила із звіздою?] Ні,
без звізди. Ті окремо, а ті окремо. І малі ходили, й більші.
бубли[Давали колядникам] шо прийшлося: канхвети, бубли
ки, пряники. Вечерю носили до хрещених. Мати періжперіж
ків напече, та й понесеш. [Хрещена щось дарувала?] Тоді
не дуже дарувала, а дала канхветів чи шо.

МАЛАНКИ [Щедрувати
друвати порізно?] Парубки й дівки вве
ввечері ходили. Козу водили на Меланки. В жіноче вбіра
вбірали чоловіка.
ВОДОХРЕЩА В нас Ордень – ото Псьол, так у Межиричі чотири церкви, чотири певчі, чотирі батюшки. І всі
виїжджали на Ордань на Псьол. Там вирубували хрести з льоду, обливали квасом, зеленкою, закопували сосну, застилали харошими скатертями. І обід там десь
був. А як луснув льод, так верховий розгонив людей.
Це ше до колхоза було.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Купалися, до схід сонця купалися.
[До річки бігали?] Бігали, хто здоровий.
ВЕЛИКДЕНЬ Мужики робили релю таку. Три стовпи ставляється, а тоді через нього комплектуються,
через сволок. Крісла такі були. То на Великдень таке
реля була. [Де її встановлювали?] Як гуни із города,
то там на вуглі була. Там все село збиралось. [Співали
пісень?] Та всяких! Співали, яблука мочені продавали

с. Червлене

Записала З. Гудченко у червні 1996 р.
у с. Червлене Лебединського р-ну Сумської обл.
від Зміяк Євдокії Петрівни, 1913 р. н.,
та Цебро Анастасії Олександрівни, 1914 р. н.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Дві неділі колядують: і дівчата,
і хлопці, і жінки, й чоловіки. На перший день хлопці і дівчата колядують. У хлопців звізда така кругла. Як сито.
Один несе уперед, там свічки горять, хлопці співають:
«Рожество твоє, Христе-Боже наш». А дівчата оддєлно
йдуть, співають, колядують. Приходять до вікна, а хоч
у двір, і славлять Христа. Як де, то кажуть: «Якої ви вмієте, отої заколядуйте». А як де, то як захвате з двора…
Тікаєм. Дід старий, а такий дурний був. Дітвора вобще
до його не ходила. Гуляли дві неділі Святок.
ВОДОХРЕЩА Йордань. Цей год святкували харашо. Усі
ближайші села приходили. Хрести порубали. Поставили хрести, тіко не такі, як колись ставляли, столики
з льоду, оце все. А раньше у нас Йордань була за мостом на льоду… На хресту повидєлує, повикрашує –
були такі дядьки. Столик стоїть, сосни наставляють –
попрорубують продухи маленькі, воно там попримерзне, п’ятеро, шестеро, скільки поставлять. Хрестів – три, один більший, два менші, і столик із льоду.
Тоді тут хрест один і тут, а тоді посередині коло столика. На льоду всі. Там як затріщить льод, аж страшно.
Поки батюшка не обійде, поки не освяте, ніхто… А на
мосту, це раньше було, так підводами та дітей повивозять. Свої ж коні були, свої дроги були. Діти сидять.
Голубів пускають та стріляють. Красиво! І цей год у
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нас обійшлося. Голубів, мабуть, три вилетіло. Стріляють на глухе. […] На Йордань правив батюшка над водою. І цей год у нас святили, Йордань була. Як дітьми
були, ходили пєвчу послухать. Тоді людей сила була на
Ордані. Міст був дерев’яний, високий. Так ото підвід
було повно, з дітьми, везуть дітей. Голуби пускають,
стріляють. Оті хутори всі з’їждяються в село. Становлять Ордань на хорошому місці рівненькому. Він як
сідає, то лопотить, а то геть сходять люди, чують, шо
вже сідає. Умивались. Ото там так повирубувані були
хрести. Беруть водичку й миються. Такі канавки порубають, беруть і п’ють.

ПРАВА СЕРЕДА У нас, як не було довго дощу, то беруть
у церкві охристи [хрест], усі з церкви виходять, хор
іде, люди всі-всі, і старі, й молоді, йдуть на поле, там
указане місце. Кругом обходять, співають. Ходили
далеко, за десять кілометрів, й вертались уп’ять. Співали й голосили і просили Бога, шоб дощ пішов. Тоді
йдуть до колодязя. Там колодязь чи криниця, там стіл.
Готовлять обід. Пообідали, помолились – просять
дощу. Ото такий у нас обичай був. Воно ж на дев’яту
п’ятницю і на десяту, і на Праву середу ходили. То
Права середа щас після Великодня, а це, шо дев’ята
п’ятниця й десята, це од Великодня.

СОРОК СВЯТИХ Сорок пампушок печуть, а на Середохресний тиждень пекли хрести маленькі, а один такий чималий. Це як їхати сіять у перший день, то в
поле беруть хрест і їдуть з ним сіять. А тоді на полі
каждий день посіють і хрест, а тоді ріжуть. Воно засиха. Як коли рання весна, то воно нічого, а як коли
засохне… Принесуть додому та дітвора погризе.

ЮРІЯ На Юрія гарбузи садят. Да каже: «Бери сито!» Із
сита садили на Юрія.

БЛАГОВІЩЕННЯ До церкви йшли, говіли. Це ж воно в
піст. То празник тоже великий.

О ІІО
ОА
ННА
А П
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
РІЗДВО
ІОАННА
ПРЕДТЕЧІ
АНН
ДТЕЧІ ((ІВАНА КУПАЛА) Святкували. Ось він підходе уже скоро, шостого липня
буде. В кропиву стрибали. Молодняк понаплітаються
вінків, вишні поспіють та з вишень наплетуть вінків,
а хто купе, і стрибаємо в кропиву. Ото так проводили
цей вечір під Івана Купала.

МАСЛЯНА На Масляну вареники варили. То ж ми прядимо всю зиму, а на Масляну не прядимо. Хто хоче,
млинців пече. Вареники – ото сиру держать, це на
Масляну. Масло збирають – це все на Масляну. Оце
зараз Петрівка, так баба нам не давали їсти, ні моломолока, ні сала, нічого. Це Петрівка. Пісненьке, з олійкою.
А цей сир собірають в такі діжки – відер по два. Ото
держать
діжки накладають, а тоді до Масляної держать
́ той
сир. Переміняють воду, закладають, а тоді заливають
водою, тоді зливають днів через два – через три, свісвіжою наливають. Присолюють. А тоді вже на Масляну
їжте, скільки хочте. Тиждень Масляна. Сир солоненьсолоненький не такий, як свіжий, мнякшенький, як бринза.
Найлучі вареники із свіжого сиру. Ото цілий тиждень
їмо вареники, а тоді вже піст до Великодня. Діди каказали: «Аби вам Масляна сім неділь, а посту – одна».
Посту не їдять сім неділь. Вже була така здорова, може
годів сім мені було, а дурна. Кажуть: «Уже сало поліз
полізло на дуба». Це вже в понеділок на Масляну, вже на
Масляній сала не їли. Дивлюся, де те сало сидить на
дубові. А баби лякають: «Завтра ніззя їсти, сьогодні
їжте, а завтра вже ні». Вже на дуба полізла, думаю: «Де
воно там сидить?». Думала, дістану. А боялась, такий
садок густий був, шумить скрізь. Та й досі згадую, як
по сало ходила.

ТРІЙЦЯ На Тройцю заквітчували хату. Наламаємо зелені – клечання. На лугу у нас лепеха росла. Ми наріжемо, потрусимо долівку, вона пахне в хаті. Тиждень
лежала. А тоді прибірають. Клечення в піч викидали,
а траву – не знаю.

Е
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Маковея
ОВІЯ На М
аковея коржі печуть з маком. Із медом
їдять, з сахарем.

ВЕЛИКДЕНЬ Як святили паску [на Великдень], берем
хліба чорного оддєльно – давали й скотині. Пекли паски – і пісні, і скоромні, хто скілько спече. Пісні паски
це вже на поле як їдуть, просять у хазяйов: «Дайте хоч
булку». Скоромні – це до Паски. В четвер пекли паски, а хто і в середу вже пік, як пісні. Улицею ідеш у
церкву на плащаницю, так уже на вікнах стоять паски, та є гарні такі паски, поприсипані. На Великдень
паску посвятили, прийшли. Не лягають спати. Порозговлялись і дітей побудили: «Вставайте, умивайтесь!».
Порозговлялись, а тоді хто куди: спать, хто в гості
йде, хто куди. Пасок пекли, хто скільки спече. Яйця
красили і в цибулинні, і в порошках – хто як покрасе.
В кого діти були, так той заботився. «Писанки» звали
яйця. Поваре білі, а тоді малює, малює карандашами
разноцвєтними.

ОХТИРСЬКИЙ
О
ХТИРСЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
с. Куземин
Записала С. Щербань 2005 р.
у с. Куземин Охтирського р-ну Сумської обл.
від Рудько Параски Денисівни, 1924 р. н.
та Твердохліб Лідії Олександрівни, 1929 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вечірникам міняєм пироги,
пироги з квасолею, з капустою – все пісне. Ото Миколай, і дві неділі від Миколая печуть. Печуть давно
й давно. Ми козацького роду, казала мати, ми були
вільні. На Святвечір великий празник, все було, як
колись. Вечірники пройдуть, і вечеряємо. Вечірники
начинали йти в обід, зарано, може, кому далеко треба іти. За стіл сідали – батько на покуті сідав. Мати
у нас несла кутю, на покуть у куток ставили – клали
сіно і ставили туди кутю, бо у сінові, у яслах Христос
родився. У горшку озвар, а в другому – кутя, а тоді
мати насипала на покуті у миску куті, а тоді поливала
зваром. Пшенична і ячмінна була кутя. До куті на стіл
рибу, капусту (капусняк), пиріжки, вареників не варили. Батько і мати з однієї миски, чарочки не наливали.
Молимося, як сідати за стіл – першу молитву читают
«Отче наш». На другий день не топлять. На Різдво –
холодець, все м’ясне, сметана. Хлопчики посипают
на Новий год. Сінце виносили після свят. […] За два
тижні до Рожества Христового, готовили пряники для
вечірників, для діток. Два стакани сахару, стакан молока сирого і амонія – чайну ложечку, борошно. Зразу
розтерли сахар з молоком до квиту, а тоді кидали амонію, розмішали, тоді кидаєте муку, скільки вміститься, крутенько вимішували, розкачали, як на коржики,
на столі, а тоді вирізали, формочки для пряників –
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і пашов, получається квітка на прянику, кому наіменовано, то можна підписать ім’я на прянику оцією ж
глазіровкою – біла, жовта, зелененька. Ми малюємо на
одному прянику білою одну квіточку, а одну жовтою,
а тоді чи синеньким, чи зелененьким капельки по тій
квітці. Глазіровку наколотим раньше, щоб як із печі
витягнем, шоб на гаряче, на холодне не можна, бо цей
же крохмаль не запечеться, а нада шоб гарячий пряник і малювати. Ото ми дві зразу витягаємо, я малюю
квітами, а Галя (донька) крапельками, не встигне одна
і ото так. Тоді ж на кроваті застеляєш і викладаєш. І в
духовках печуть, як не багато. Зразу місим м’якеньке і
спішимо вироблять. Були і ріжечки, та вже вмерла, шо
ріжечком малювала. Одна вона малювала ріжечком.
Оті барині, коники то бува довго лежать – не портяться, не зацвіте. Я, було, поки молодша, раньше перед
Рожеством, неділь за дві, так я дома не бувала, кликали люди, оце збереться там десь душ п’ять, ото кликли
чуть, шоб ішла пряники пекти, у другій хаті, десь і ото
я неділь дві ходжу по людіх пекти ті пряники, і сахару
заробиш, і муки заробиш, і ото я неділь дві дома, було,
не буваю. А тепер мало печуть, а ми каждий год пече
печемо, а люди на базарі, хто купе, і колись продавались на
базарі. Перед Рожеством так було кошовками носили
на базар, тоді ж такий обичай був, шоб у кожного був
пряник. У нас базар був. Запрошували: «Принось ве
вечерю». Давали пряники, конхвети, яблука, оріхи і «ба
«бариню», хоть «панянку», це воно однаково. «Коники»
ж, коник-верховик, і давно були. Пряник цей раз у год
печеш, то і для своєї дітвори, воно інтересно, а вони ж
і добрі. По ньому ж помальована квітка, водиш і оце
ж получаєтьбся квітка, нада ж, щоб малювало тонень
тоненько, а у квіточку капали голубеньким, одну квіточку
малювали жовтим, а одну білим. Намисто капать і
віночки, а ножки вирізалися чобіток формочкою. Як
««коня»,
коня», то ото таке, як уздечко, то закапували лазуро
лазуровою – розкрашували. Пряники давали і колядникам,
і щедрівникам, а вечірникам давали більші. Вечірник
три пиріжки несе. Приходить: «Здрастуйте, з Святим
вечором, нате вам хрещена чи там бабусю вечерю».
Це ж цим даєш великий пряник, красивий шоб був,
пиріжки переміняють, один береш, а ті переміняєш.
А як такі, шо колядують, щедрують, посипають, як на
Новий год, то таким, це не приглашонні, то таким маленькі прянички.
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«коники», «бариньки», «півники», «чоловічки». Формочки майстри робили з жесті. Вирізаємо, викладаємо на столі, як у піч сажать – красимо. Краску розову
у магазині брали. Краску розводили у стакані, а пірцем красимо. Покрасили на столі, а тоді на жаровню,
а тоді в піч сажаємо, лопатою хлібною у піч – однудві жаровні. Скоро печеться, як хорошо піч напалили
дровами, за п’ять минут і піднялося, а як піднялося,
як двигається на жаровні, так і витягайте. Витягай і
по гарячому ото беремо глазір – дві ложки крохмалю,
а ложка муки і дуже хорошо втирать його нада, шоб
тих не було крупинок. Тоді з зошита скрутила кульок,
щоб дірочка маленька була, тоді наливаю того глазіра,
придавила і пішла глазірувать завиточками, мережку
внизу робили, як «бариням». Як дарували, шоб красиве було. І по «коникові» наводили білим, жовтим,
голубим. Було на «коникові» самі завитушки, а на «панянці» – юпочка, фартушок, намисто, а там зубчики,
як віночок. Черевички формочка вирізала. Пряники
називались «глазуровані». Добрі були пряники, тверденькі. «Петушки» і «рибки» були. «Панянки» і «кінь»
обов’язково. «Коня» дають хлопцеві, а «паняночку» –
дівчинці. Вечірники на Святвечір ідуть – хрещеники,
онуки, племінники, сусіди. Хлопчикові давали «коника» і грошину, і конхветів. «Коника» обов’язково – це
найлучче, вроді така традиція була. Як пряник даси,
наче вся вечеря, то все само собою, а пряник само собою. Пряник найкраще, його ж тіки печуть на ці дні,
на Різдво. Хлопчикові «коника», щоб на коні їздив –
козак, а дівчинці «паняночку», щоб була, як панянка –
красива. Як приносили додому, виставлю на карнизи
печі і дивимося на ті пряники. На карнизі стояли пря
пряники, може, тиждень, а може, й два, а потім їли. Зразу
не їли, треба ж подивиться. Граться так, як у кукли не
гралися, а дивилися, любувалися. На карнизі ж усім
видно. Пекли, хто на базарі продавали, то казала свесвекруха моя, вона тут жила за сім кілометрів, у їх там
у Котельві сундуками вивозили на базар, тепер на
штуку продають, а тоді на вагу – фунт. Свекруха моя
з Котельви, ото ж і скриня та, шо ви купили колись з
козаком, то вона сюди привезла з Котельви, сюди ж
пішла заміж. Пряники і у Куземеному пекли, і я ж так
пекла. Не кругом печуть. […] Споконвіку у нас пекли
ті баришні, коники на базарі продавали. До Святвечо
Святвечора за тиждень пекли. Замішуєм п’ять стаканів молока
і п’ять сахару, і тоді перетираємо амонію – на стакан
молока чайна ложечка амонію, розколочуєм, замі
замішуєм не дуже круто, замішуєм м’якенько, бо амоній
дуже суше, розкачуєм корж, як на великий пряник –
товще, а як на маленький – тонше корж розкачують,
струшуємо жаровню мукичкою, формочкою виробляєм, і ложем на жаровню. Накладем жаровні, розтопляєм у печі, піч менше топиться, чим на пироги,
бо погорить, тоді подмуться вони, понадимають пузирі, як гаряча дуже піч. Посидить у печі минут десять, витягає жаровню, якщо отак пряник совається
по жаровні, значить, то він готовий. Сажать у піч, ото
розовою краскою розводим краску, хоч розову, хоч
красну і на жаровні мажемо, перед тим шо у піч сажать, пір’ячком ізмазуєм, шоб не дуже круто було. Перед тим, як у піч сажать готовим глазіровку – мукички
дві ложки і ложку крохмалю, щоб не було й грудочки
(крохмаль і муку сіють на сито), у людей було таке нарочито, шоб малювати, а я просто з бумаги робила кульочок, шоб маленька дірочка була і отак береш у руку

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А як посипають, співають:
У полі, полі, там плужок ходив,
А за тим плужком Бог з батіжком,
Діва Марія їсти носила,
Та все Бога просила,
Ой Божи, Божи, народи, Божи,
Жито-пшеницю, всяку пашницю,
Сію, вію, повіваю,
З Новим Годом поздоровляю!

с. Лантратівка
Записала С. Щербань 2005 р.
у с. Лантратівка Охтирського р-ну Сумської обл.
від Сидоренка Івана Карповича, 1920 р. н.,
Сидоренко Марфи Василівни, 1938 р. н.,
та Миколенко Марії Кирилівни, 1914 р. н.
ЮРІЯ Колись на Юрія збирали росу, щоб очі не боліли,
нею вмивалися, на жито ходили, так було колись.
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А ще від діда: «Я цю нивку орав, засівав, доглядав,
а тепер прийшла пора починати жнива, поможи нам,
Боже, щоб нивку скосити, до клуні звозити, щоб ми
ніякої халепи не мали, щоб наші руки втоми не знали, щоб сонечко по ясному небу котилося, а ми працювали і працювати хотілося». Як пов’язали снопи
співають:
Наш сніп воєвода ходить коло города,
Наш сніп зажинець поведе нас у танець.
Маяло житечко, маяло,
Поки на ниві стояло,
А тепер не буде маяти,
Буде в копочках стояти,
До краю женчики до краю,
Вам пампушечок надбаю,
З часником та із хрінцем,
Із холодним сірівцем.
Кінець нивочці, кінець,
Будемо плести вінець,
То з жита, то з барвінку,
На хорошую дівку.
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Маяло житечко, маяло,
Поки на ниві стояло,
А тепер не буде маяти,
Буде в копочках стояти,
До краю, женчики, до краю,
Вам пампушечок я надбаю,
З часничком та із хрінком,
Із холодним сірівцем.

Борідоньку вбирати,
Бородо наша пишна,
Борода наша пшенишна.
Зав’яжемо бороду нині,
На нашій урожайній ниві.
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ПЕТРА І ПАВЛА Жито від Петра косили, а жали раніше. У Петрівку кажуть: «Поїхали толоку лущить»,
дуже мілко орють плугом, а після цього бур’яни ці
пропадають, а тоді везуть навоз, а тоді орють так,
як полагається – рілля. […] Жнива. У п’ятницю господар і господиня беруть серп, обід і їдуть у поле.
Господиня зав’язує з колосся вузол зашморгом, це
саме перше, потім зжинає сніп, зв’язує цей сніп перевеслом, сідають коло того вузла, пообідають – пелюсточка [листочок капустяний], огірочок, хлібець,
взяли той сніп і їдуть додому, а сніп цей вішають у
коморі. Перед сівбою зерно вимолочують, половину цього зерна несуть у церкву святить, посвятили
,і коли виходять у поле сіяти, вони оцим зерном начинають сіяти ниву, а з половини снопа на Різдво
ставлять – дідух і з нього ж зерном засівали ниву.
У понеділок всі сімнею їдуть у поле жати, при цьому
співається пісня:
За горою, за крутою,
Росте жито з лободою,
Там дівчина жито жала,
В правій руці серп держала,
А лівою підбирала,
Назад себе жменьки клала,
Обернулась, позбирала,
Та в снопочки пов’язала,
У копочки поскладала.

оботу починали з молитви. Хазяїн, як їхав на
Всяку роботу
ниву, просив благословення у Бога, і щоб мати його
благословила на жнива рушать. Знаєте, то віз полама
поламається, то кінь понесе, щоб було все добре. Я сьогодні сі
сідаю доїть корову і прошу: «Господи благослови», того,
шо в нашій месності всігда була церква, всяку роботу
починали з молитви. Бороду на полі оставляли. Мій
дід, Кужіль Стехван Микитович, народився у 1878
годі, він знав дуже багато приказок, прислів’їв, я всьо
всього не могла запомнить. Ми з ним ходили в Ясенове з
Олешні в церкву, на пєшу це було далеченько. Ідемо у
жнива, а він каже: «О, Спасові на бороду оставили», –
ріжечок нескошеного оставили. А я кажу: «А шо це
Спасова борода, шо всі оставляли?». А він каже: «А як
же кожний хазяїн в кожному селі». – «А для чого ця
борода?» – «Вона помагає і людям, помагає і птиці.
Зерно останеться, а птиця виклює зернечко у холодну
пору, і борода це як сторож на полі стоїть». А я ж у
нього питаю: «Чи це тільки в нас?». А він каже: «Ні, це
скрізь так». Кусочок останеться для бороди. «А ти, борода, храни від вреда колосочки і снопочки, і копочки,
і стіжочки ген, ген нескошені ланочки від глаза лихого, від вітру буйного, щоб громовиця не опалила, щоб
вода не замочила». Це від свого діда я чула. Як бороду
вбирати – співали:
Пішли дівочки в долину,
По червоную калину,
Калиноньку ламати,

Плели вінок і клали на голову дівчині, найлучій жни
Плели
жниці. Брали сніп і йшли до господаря, тоді співали:
Ой прочини, хазяїну, ворота,
Бо вже їде із поля робота,
Ой прочини, хазяїн, віконце,
Везем тобі віночок, як сонце,
Ой прочини, хазяїне, нову браму,
Везем тобі снопочок із лану,
Вийди, вийди, хазяїн, протів нас,
Та винеси чашу меду, частуй нас,
Та винеси чашу меду ще й вина,
Частуй, частуй женчиків за жнива.
Що сонечко котиться, нам додому хочеться,
Хочеться давно, а ми не йдемо,
Та пана ждемо.
Поки пан прийде, пару корней запряже,
Та ще й посідлає, та й нас посаджає,
Та й люльку закурить, та й все дівчат дурить.
Ой вже вечір вечоріє, пускай, пане-отамане,
Додому з серпами.
Скажи мені, отамане, скажи мені, пане,
А хто вийде жито жати, коли нас не стане?
Просяться вечерять:
Уже сонце на горі, кусаються комарі,
Кусають, гудуть, жати не дають.
Уже сонце в очерет, пусти, пане, вечерять,
Пусти нас, пусти, добре пригости.
Уже сонце над липкою, труси, пане, калиткою,
Труси, не труси, золотий даси (2).

ПАЛИКОПА На свято Паликопа, щоб на нього не робили, щоб не палив копи.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А як посівали хлопчики, співали:
А в полі, полі Господь Бог ходив,
Діва Марія їсти носила,
Їсти носила, Бога просила.
Ой дай же, Боже, жито-пшеницю,
А хазяїну бички-тилички,
А хазяйці білої мукиці,
А нам усім по паляниці.
СОРОК СВЯТИХ Пекли жайворонки, дітям давали,
а вони раділи, вибігали з ними на вулицю, обмінювалися жайворонками. Дівчата веснянок співали:
Прийшла весна з квітами, з зеленими вітами,
Принесла нам літечко, запашнеє зіллячко,
Всім дівчатам по вінку, з хрещатого барвінку,
А хлопчикам батіжки, випасати корівки,
Лантратівські парубки, усі грають на дудки,
Лиш Василько не грає, женитися думає.

ТРІЙЦЯ Клечання в хаті вішали, коло порога клен, береза, а більше осичку вкопували. А в хаті – кленок, липу,
любістік, пітушки, м’яту на вікна, траву зелену по земью трусили. Три дні віника не беруть. Гріх. Це зілля
тоді у корівник, клечання – у погребі, щоб мишейкрис не було, потім палили.
ПЕТРА І ПАВЛА
Жито коли поспіє, жали.
АВЛА Зажинки. Жит
виСніп везе додому, обмолотить, і в сівальне жито ви
сипле, на пость.
ІЛЛІ Як кінчають,
колоскакінчають, жито оставляють снопок з колоска
ми, кусок хліба під низ (а трохи додому), цвіточки не
клали, обполювали кругом, стьожечка красна. Іллі на
бороду й хліба кусок Іллі. Хоч і після Іллі обжинали,
а однак йому – хлібник.
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ТРІЙЦЯ У суботу хлопці ламають березу. Вранці йшли в
церкву. Після церкви молодь вбирала березу у ленти,
у квіточки. І панянку вбирали в березу, так як молоду
вбирали, і ходили по селу, носили березу. А панянка
попереду йшла. Носили березу дівчата по своїй вулиці, на кожній вулиці носили березу. Поносили березу по своїй вулиці, туди і назад пройшли, і складались. Була складчина, тоді, хто шо виносить, у садку
складались у когось у дворі, давали русалочці хлібця,
приказували: «На тобі, русалочко, хлібця та не лякай
змазудівчат». Як носили березу – співали. До Трійці змазувалася долівка і не розрішала мати ні травою трусить,
ні квіти ставить, до Трійці. А в суботу поприбирали,
трусять хату травою, ставляться на стіл квіти, липа у
хаті, все прибирається, а ще плели вінок і вішали на
причілку, бо у цій хаті є дівка.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Кокушку носять. Осикова, березова, ленди зверху, по селу носять діти (дівчата й хлопці
отдельно), ще й внучки носили. Несуть до річки: «Кокушечка моя луговая, да по вулиці ходила…» Поставлять
у землю, обходять кругом. Віточки обламують по одній
й кидають на воду. Жарять у чиїйсь хаті яйця, в саду
їдять. Куклу робили, льотку робили (дівчину вряжали бідову або з тряпок куклу) зв’язували стьожками, а
вона батує, скаче. З куклою грали, розбирали на куски
усім потроху. Дівчину – руки вгору, стьожками в’язали,
в руках віточки й ленди.
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СПАСА
С
СПА
ПАСА
СА Яблук не їдять, в кого діти мерли, а то не дадуть
на тім світі тим дітям яблук. А іншим можна їсти.
І їдять.

ПУТИВЛЬСЬКИЙ
УТИВЛЬСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН
с. Манухівка
анухівка

СЕРЕДИНО-БУДСЬКИЙ
СЕРЕДИ
С
ЕРЕДИ
РАЙОН
с. Журавка

Записала Л. Артюх 31 липня 1985 р. у с. Журавка
Середино-Будського р-ну Чернігівської обл.
від Кириєнко Катерини Іванівни, 1905 р. н.

Записала Л. Артюх
7 липня 1985 р.
у с. Манухівка Путивльського р-ну Сумської обл.
від Банної Ганни Онисимівни, 1908 р. н.

СОРОК СВЯТИХ Сорок галушечек варили, ножичком
резали і їли цілий горшик.

СОРОК СВЯТИХ На Сороки
ороки пекли пташок. Тушки такі,
попакрильця завертаю, житні чи пшеничні, скільки попа
деться дітям і рідним молодим. На Сорок святих ви
вишивали сорок хрестиків, буде пам’ять, добре учиться
вишивать.

БЛАГОВІЩЕННЯ Гуляють як Паску. Постовали, хоч і
празник.

СЕРЕДОХРЕСТЯ На Середопо́стя пекли хрести, а хто
каже – гріх.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили вербу. Вербу й свічку, садили потім її, чи прийметься – свята верба росте. «Верба
б’є, не я б’ю. За тиждень Великдень, недалечко красне яєчко», – стьобають вербою одне одне. Худобу не
стьобали, тільки людей.
ЮРІЯ На Єгорія ходили на жита. Служили молебен.
Стол, на столі закуска для батюшки. Буває, що до колоса вже вигнало жито. Староста закуску готував. Худобу не виганяли. Гарбузи садили до схід сонця, тоді
вродять. Єслі на Єгорія роса большая, то буде молошне літо, корова буде доїтися хороше.

СЕРЕДОХРЕСТЯ На Хрестки пекли «хрести», снідали
ними.

ЮРІЯ На Єгория на жито на поле ходили. На краю села
ставили стіл и в відро води, батюшки читали. На столі
хліб-соль. На Єгорія росу збирали, умивалися. Скот
на росу не випускали. Хвости скоту підрізали.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Огонь
палили, три рази скакали через вогонь. «Я на Йвана
хліб п’яла, на Петра вибирала». Де йдуть по городу,
рвуть у людей овощи, гряду долали – крали цибулю.
ТРІЙЦЯ Май. Укопували зелень у дворі. Осини у воротях встромляли, щоб русалки не шли. Явор (аір) кидали у хаті. Палили потім у пічці. Яур у пуню кидали,
скоту подстилали. [Пуня – хлів, сарай]. Галіст [лелека]
если во дворе – погано, його гонять, щоб пожар не
був. Як сяде на хату – нещастя буде, на ліхую годину.
На Троїцу вянки завявають: на лугу садять у кружок,
яєшню ядуть і девки, й хлопци.
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ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Треба, щоб все було чисто. Ставили
два сирих яйця на столі, а як коней ведуть у нічне, то
тії яйця беруть, там ядуть.
ВЕЛИКДЕНЬ Святили на Паску: стегно, густое молоко
(сир), яйца, ковбасу, паску, масло. Скорлупи од свячених яєць у піч кидали. Бились яйцами. На Паску дєвки танок водять, а тут у с. Пушкари – корогод. Дєвки
и баби співають, танок водять. Хлопцы не ходили в
танок. На Паску діти ходили до хрещених і в інші двори по червоні яйця. Казав: «Христос воскрес!» – «Воистину воскрес!», – і яйце отримував. У первий день
Паски ходили на могилки с одним яйцом, качали по
могилкє. А вечером – повечерня, вечеряли.

СУМСЬКИЙ РАЙОН
с. Шпилівка
Записала З. Гудченко у листопаді 2006 р.
у с. Шпилівка Сумського р-ну Сумської обл.
від Титаренко Зінаїди Трохимівни, 1928 р. н.

ПЕТРА
П
ПЕТР
ЕТРА
А ІП
ПАВЛА
АВЛА Оце
Оце як Бог
Бо сказав, шо буде на двох
празник – Петра і Павла. Півпразника – йому і йому
півпразника. Це мені сусід торочив. Хай царствує. Він
уже мертвий.

Ф

с. Яструбине

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Дак ото
становлять. От де на вигоні поставлять і плягають. Палили багаття. А ми робили тоді, збірали ж ото цвітки,
великий букет такий робили, ото ж там ровчачок у нас
протікав, і тоді лужок. На лужок оце усі увечері, мабуть душ тридцять нас було тоді дітвори, от одне ляга
під той букет, а ті плигають через букети, через того,
хто лежить. Оце тоді наплигаємося, до ровчака однесем той букет, пустим його на воду, а сами далі співать-плигать. Ото ми так справляли. Ми не називали
ніяк. Тоді ж це, Боже ж спаси, шоб признавав це Купало, дак нас із школи повиганяють. Дак ми не називали
його ніяк. Оце ж Купало, на Купало, на це, через цей
букет ввечері поплигаєм в ровчак той букет однесем,
частування не було ніяк. А от на ніч перед Купала, шо
страшв інших місцях кажуть, шо відьми дуже такі страш
ні. Ну отож. Кажуть, шо у ліс ходять по папороть, ми
ж такого боялися. Ну, а тоді ж уже, оце ж папороть,
хтознай вже шо, чи ворожать, чи чарують, чи Господь
його зна, шо цію папороттю роблять. Я цього не знаю,
не скажу вам.

Е

ПРАВА СЕРЕДА Це вже як не було дощу, привозили
спеціально батюшку з Низів, і він святив. І на другий
день обязатєльно дощ. Як посвяте воду в колодязі, так
і йде дощ.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Русалками це нас лякали, дітей. Це ми коли мали були. А наші діти русалок вони
не понімали. Вони трошки вже грамотніші були.
Страшне шось було, вроді. Оце на город як ходять, бігають, де попало, дак баба: «Не йдіть, там же русалка
ходе». Городня русалка.

Записала Л. Артюх 4 жовтня 2006 р.
у с. Яструбине
убине Сумського р-ну Сумської обл.
від Стельченко Парасковії Петрівни, 1921 р. н.,
Касьяненко Любові Михайлівни, 1936 р. н.
та Трохименко Мотрони Василівни, 1922 р. н.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На К
Кутю
утю нам не давали
даже до обіді їсти. Уже крепилися там, перожки пепекли. [Кутю] і гречану робили, і яшну, й пшенишну у
пасічниступках товкли. Ну єслі ж оце пісна, у нас дід пасічни
ком був, дак мед же був всігда. Медом ото заправляли.
І маком. Хто яку зуміє. Раньше ходили в гості, кутю
ячменосили. До своїх родителів, ходили, носили. З ячме
узваня. Було й таке. Води солодкої наколотять. І з узва
ром їли.
СТРІТЕННЯ Це Стрічення
трічення празник, стрічаюцця зіма з
літом. Стрічення. Щитай уже це весна уже.
МАСЛЯНА Тиждень Масляна. Шо є, те й їли.
ВЕЛИКДЕНЬ Паску святять, і пшеницю, і воду, і ну,
шо в кого є. Маку в нас ніхто не показує, того шо уже
запрєщєно. Яєчко красили і паску пекли, празнували Паску капітально. Тільки поралися по хазяйству,
тошо хазяйство, а на роботу – ні.
ЮРІЯ Це вже Ягорія святкували старіші баби. Наші
баби, ходили на жито, там п’янку сотворяли, а ми вже
його не святкуєм.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи, кажуть, нема літа
ніколи.
ВОЗНЕСІННЯ Пекли хрести на Вознесеніє. Не на Вознесеніє пекли драбини. Отак, кісточка той і отак перетой. Це я вже дітям своїм. Хто його зна, для чого.

СПАСА
Кажуть, шо до Спаса не можна яблук їсти. Да.
С
СПА
ПАСА
СА Каж
Це було. І чула такий разговор я, шо, знач, кому не
можна
м
ожна їсти. Як оце, значить, умерла дитинка в мене,
я не должна їсти яблука. А та шо як оце мене всі троє,
і всі троє живі були, кажуть, мені можна їсти. Оце такий був розговор. Ото значить додержувались у кого
дитинка вмерла, додержувались. Спасовка – це осінній празник.
УСІКНОВЕННЯ Головасіка. Ножа в руки нільзя брать,
бо ми ж берем його.
ПОКРОВА Після Покрови, кажуть, уже начинається
зіма. Кажуть, шо года ж були такі, шо після Покрови
сніг як лід, і не розтав. Дак оце таке. На Покрову.

ЯМПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Шатрище
Записала Л. Артюх 1 серпня 1985 р.
у с. Шатрище Ямпільського р-ну Сумської обл.
від Красновської (Шамрової) Улити Степанівни,
1904 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили з кукурудзи і
пшениці. Гадали. Ложки збирає і йде на уліцу, ложками побрязкає. Як собака забреше, то в ту сторону
замуж пойде. На всі кути у стінку стучать коло двері. І тепер інколи старі стучать: «Мороз, Мороз, йди к
нам кутю єсти». Шоб не поморозіл птіцу. Зверху кутю
дають птицам і соломку із-под куті кладуть на подстілку птіцям і худобе.
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МАСЛЯНА Брали ялинку, варили вареники с сиром на
Масляну. Вішали на ялинку, несли на поле й там гуляли («ялинка з варениками»). Од відьом сир закладали
за щокою на Масляну. Маком, свяченим у Паску, сипали. «Мак цей не зойде, а ви до мене не дойдете».
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Зуби полоскали перед Великим постом.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Середохресні хрести брали на поле,
закопували на межі, давали овечкам, і завжди хліб при
собі носили, в гості, в дорогу.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску святили пшоно й мак, щоб як
домовик бушує, то обсипати його. Як дрова в піч кидали, хазяїн кричав: «Ей, бережись!» (щоб не вдарити
домовика).
ГРОМОВІ ДНІ Лопату, кочергу і сковородку од граду
викидали з хати.

ВОЗНЕСІННЯ Яйца не носять, готують коливо.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Вилазят русалки. Ходять з
четверга до духової суботи. Якщо померти на Духовий тиждень – нічого не поробиш, все одно русалкою
буде. Не треба і маком сипати, як наконовано – то так
і буде.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Вогонь не палили, «кумпол» робили з піску, квіти і гілки
встромляли й перескакували через нього. Лише молоді. Вінки не плели.
КУЗЬМИ І ДЕМ’ЯНА В селі була ярмарка, гості приїжджали. Для цього варили й пекли курей, варили куку
рячий холодець. На Михайла, Кузьму, Дмитра помипоми
нають близьких – громадочки в церкву носять. Дома
не поминають.
ПЕТРІВКА
ЕТРІВК А Грєчку
Грєчку сєют в Пєтровку, на Куліну: она тєпло
любіт.

Е

ЮРІЯ На Єгорія воду святили, коров вигоняли свяченою вербою. Овець як виганяли, то через межу когда
переганяли – окрайчик хліба дають, щоб вовк не брав.
Овечина дорогу домой знала. Замок замикали, коли
корову виганяли (для корови, яка блудить). Казали:
«Святий Єгорка, паси мою коровку. Хай хлеб-соль
з’їдає, хай травку щипає, і водичку п’єть, і коровок
бере геть».

[аир], на вікно – любисток і м’яту. Одна поїхала по
дрова на коні (вже колгоспи були). На свято поїхала.
Обтьосивала голячки, підняла голову, а на суку висит
ікона – Матір Божа. Перехрестилась. А Матір Божа
видить. Не можна суччя рубать, значить ноги обрубає
Матері Божеї. Не можна на празник рубать!

МАКОВІЯ
МАК
М
АКОВІЯ
Воду святять, мак і квіти.
ОВІЯ Воду
СПАСА
СПА
С
ПАСА
СА Яблука
Яблука святять. Їли й до Спаса, а раніше не їли,
бо як діти умруть, їм яблук не дадуть на тому світі.

ІМ

Ф

ТРІЙЦЯ Хазяйки хату
ату не мажуть, а хату убирають.
З клена, липи «май» рубали. На землю явор і рвуть,

ІЛЛІ
ЛЛІ Бороду
Бороду на полі оставляють на Іллю.
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БОРЩІВСЬКИЙ РАЙОН

ЗБАРАЗЬКИЙ РАЙОН

с. Дністрове

c. Раковець

Записали О. Поріцька та І. Щербак 7 жовтня 2011 р.
в с. Дністрове Борщівського р-ну Тернопільської обл.
від Івасюк Ганни Михайлівни, 1938 р. н.,
Юрців Марії Семенівни, 1936 р. н.,
та Б’ялковської Надії Михайлівни, 1942 р. н.

АНДРІЯ
ДР
Калиту робили, кусали її, мазали сажею, як хто
ДРІІЯ
Я Калиту
засміється. Дівчата ворожили. Бохончики собаці да
давали: чий вхопить, та заміж піде. Виходили считать
колки і гукали: «Доле, доле, йди кашу їсти!». Прино
Приносили з колодязя води в роті, замішували на ній паля
паляничку з сіллю, їли і лягали спати, має приснитися хло
хлопець, що подасть напитися, це – жених. Ще ставили
миску з водою біля ліжка, клали на неї дощечку, мав
приснитися хлопець, що переведе через кладку.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Колис-то було все урочисто!
Як вже Святий вечир, то вже вносили до хати соломи,
клали. Дідух вносили до хати, але соломов стелили,
Хрисзастелювали соломою цілу землю [долівку], бо Христос на сіні уродивса. На стіл застелювали, тоди клали
сіно, тоди покривали [скатертиною]. І то стояло аж до
робидругого Святого вечора. А дідухів-то файних робили по селах! То сіно, потім, як корова мала телят, то
давали їй. Або дерево перев’язували, котре не родит.
А на Різдво брали дідуха того надвір і крутили переперепавесла, і обв’язували дерево перевеслом.
перевеслом.
Решту
– па
́
лять. [Було таке, щоб дерево, яке не родить, лякали?]
Так, господар ходив з сокирою, замахувався [і казав]:
«Якшо ти не зародиш, то я тебе зрубаю!» На другий
рік дерево родит. [Сам ходив лякати чи з кимось з роробудини?] Сам-сам! На Різдво. «Горішє, горішє, як не бу
деш родити, буду тебе буком лупити», – б’є патиком
по горіхови. [А не казали, що на Святвечір чи на РіздРізд
во худоба може розмовляти?] Казала мені мама, шо
один господар пішов послухати і почув: «Завтра свого
господаря повезем на цвинтар». А він послухав та й
жіньці каже: «Ну подумай, – каже, – мене мають везти
слухазавтра на цвинтар!» Та й так було! Не можна слуха
ти, бо тайна – то є тайна, розумієте? То не можна так
підслуха́ти. Се тайна. Вона сама по собі си не показує.
А хтів знати ту тайну, то... [У вас до сьогоднішнього
дня несуть худобі вечерю на Святвечір?] Ми зберігаєм
ту традицію. Перед тим, як ми сідаєм вечеряти, несем
худобі всьо, шо є на столі. [Якій худобі?] Коровам,
́ коням. Коли миють миски, то ті свячені помиї зберігають, то се від уроків, як голова болит. Обтираютса. То
дуже помагає! Чоловік мій мав таку гарячку, голова
болит! А я все тримаю святвечірні помиї. То я пішла,
взяла помиї, обтерла його і помогло! Горячка спала.
[Вони не скисають?] Нє, воно не скисає. То помиї не
ті, шо першою водою миски змивают, а вже другою,
чистою. То чиста вода! Я шороку лишаю. Тричі чоло
обтерти – і помагає. І на вроки. Так діти втерти подолкою навіворіт [поділ сорочки]. Але тепер нема вже
подолків. Колись довгі сорочки́ були, і си можна було
втерти.

Записала Г. Бондаренко 11 липня 1986 р.
аковець ЗЗбаразького р-ну Тернопільської обл.
у с. Раковець
від Кулик Хими Лукянівни, 1912 р. н.,
та Смажука Петра Ілларіоновича, 1914 р. н.

РІЗДВО
РІЗДВ
Р
ІЗДВО
О Вари
Варили кутю, було дві куті – на Різдво і на Водохреще. На покуті житній сніп ставили. Як на Новий
рік першим засівать приходив хлопець, то молотив
ттого
ого снопа. Зерно з нього висипали курям, а солому
ддавали
авали корові. Колядувати ходили. Хлопці з верте
вертепом ходять, двоє несуть скриньку – вертеп, ще з ними
хлопці ходять переодягнені. Передягалися в Діда,
Жида, Козу. Збирали гроші на церкву, а церква виділяла їм частину. Вечерю бабі-повитусі несли на Різдво: куті трохи і ще гостинчик який.
ВОДОХРЕЩА На покуті ставили вівсяного снопа, його
не молотили. Клали сіно, на сіно ставили кутю, а зверху на неї клали хлібину. По землі стелять солому – це
«дід», на другий день її збирають, виносять з хати і
палять на городі – «діда палять». Ще й досі «діда» стелять по підлозі. Господар з хлібом і святою водою обходив господарство і святив його.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Ходили засівать зерном. Приказували: «Сійся, родися на новий рік, шоб було лучче,
як торік».

МАСЛЯНА Колодку справляли, сходяться, несуть закуску, співають, передіваються на дохтурів, які всіх
лічать горілкою. Співали: «А вже нині колодка, бо горілка солодка».
СТРІТЕННЯ На Стрітення купують свічку і святять її
од тучі.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святять вербу, її бережуть, потім загнічують паску. Або беруть, садять, то кажуть, шо
якщо ніде не буде води, то під тею вербою завжди
буде.
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ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Дехто з людей від четверга постили
вже до неділі. Діжку мили, бо в четвер пекли паску.
Страсну свічку зберігали од грому.
ПАСКА Одияніє палять. Це того, шо коли Христа забрали, його ученіки йшли за ним вкрадьки, то Христа забрали в дом, а вони сиділи на подвір’ю і грілись біля
вогню. У церкві святили паску, яйця, м’ясо, ножа, сіль.
Скорлупки свячені викидали на кришу або обсипали
ними кругом хати, шоб кріт не рив. Сонце на Паску
купається, так як вода на ньому бризкає, на другий
день вже такого немає. Писали писанки для дітей.
Дівчата давали писанки хлопцям. Біля церкви в ігри
всякі грали: «Жучка», «Кривого танцю».
ЮРІЯ З процесією обхожували границі поля. Кожна
господиня клала на своєму полі паляницю, крашанки
на настілнику. Качаються по полю. Росою вмиваються. У 1926 р. архієрей на Георгія приїзджав на службу
такими кіньми, як у святого Георгія на іконі, то дорогу
йому стелили полотном, а дітиська сипали цвєти.

ВАРВАРИ Не можна прясти на Варвари. Свята Варвара
завідує вісною, вітрянкою, то не можна робіт робити.
Не можна слинити, бо щось впадає шкода на діти. І не
шиють. Не можна прєсти на велике свято. «Ні Савити
ні Варварити. Єдно – кужіль парити». «Жеби не прєсти» – казав єдин такий.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО
ОВОГО Дуреньство. Колись Миколай
розносив дарунки хлопці, дівчатам. А тепер від діді
вчини до хлопця попелом сиплють. Нашій Світлані
поставили мішок снігу. Колись брали гарбуза, свічку
ставили і дівчину страхали у вікно. Дарунки дітям
клали під подушку. Діти цілу ніч не сплять, добре че
чекають. А втіхи скільки.

Е

ТРІЙЦЯ Зелені свята. Ясеном, липою прикращали хати,
ставили липу на воротах і тикали під стріху. Лепеху
клали на підлогу і на полі на капусту, шоб не нападала попелиця. Русалки ходять тільки літом. На перший
день свят ходили на кладбище і на каждому гробі правили службу.

«Добрий вечір, Коцюбинський!» – «Я приїхав калату
кусати!» – «Кусай, тільки не смійся». Спробуй вкуси,
як вона висить. Як засміється – по лиці сажею мастить. А як вкусив – щіткою не набрав. З’їли калату.
Сміх кінчився. На вослончик дівчата кладуть балабушки, хитра свого ще намастить. [Дівчата] голодного
пса приводять. Котрого першого вхопить, то перша
віддасться, а як загребає в землю, то дівка плаче, бо
вмре. П’ють, їдять, гуляють. Фіртки знімають, вози на
хату садили. За могорич.

Ф

ПЕТРА І ПАВЛА Виносили
сили пастухам гостинець. Варять
вареники з сиром, мандрики робили – обов’язково.
Казали, [що] зозуля мандрикою вдавиться. На Петра
дуже файно колись співали:
Ой ти, Петре, Петре, Іване,
Уже наша Петрівка минає,
А в Маланки чоловіка немає.

РІЗДВЯНИЙ
РІЗДВЯ
Р
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Вілія.
Дванадцять страв піс
піс́
них треба. Кутя з пшениці товченої з маком, медом,
горіхами – на стіл у макітрі. Ціли ніч у мисці на столі
лижки..́ Сіно клали під кутю, на пам’ять
і для душів – лижки
про Ісуса Хреста, який вродився, а в кутику – сніп
пшениці чи жита.

ІМ

Років
вимерків сто назад була тут холєра, багато людей вимерло. Прийшов приказ, мабуть од духовенства, шо треба
в Петрівку колядувати. Бо то коляди морозяні і мороз
виморозить ту хворобу.

ІЛЛІ Ілля живим наа небо поїхав. На Іллі попам жали
толокою. Років десять назад чоловік пішов косить і
грокаже: «Ну, святий Ілля, давай помагай!». А його гро
мом пальнуло.

с. Стриївка
триївка

Записала Л. Артюх 14 серпня 1989 р.
у с. Стриївка Збаразького р-ну Тернопільської обл.
від Бучак Ганни Пилипівни, 1906 р. н.,
Крутяк Марії Гнатівни,
та Крутяка Володимира Івановича, 1942 р. н.

АНДРІЯ Для молодих свято. Перед Андрея, 12 ввечері,
в роті воду носять з криниці, замісити балабушки.
Всі хлопці смішать, щоб трудно було донести. Печуть калату́ – круглу паляницю з діркою. На Андрея
сходяться молодь в одну хату – 13-го вечір. Ходять
дівчата коли́ рахувати: вдовець, молодець. На якому
кончить – та й доля. Печуть густу гречану кашу. «Суджений-негуджений, іди до мене кашу їсти». Слухає:
з якого боку пес гавкне – туди заміж піде. А кашу потім їла трохи, а всі доїдали. «Їхали до калати». Підвіщували на шнурку, на коцюбу сідали і їхали: коло
калати стоїть Калатинський, в руках – щітка з сажею.
Їде Коцюбинський: “Добрий вечір, Калатинський!” –

РІЗДВО
РІЗДВ
Р
ІЗДВО
О ХРИСТОВЕ
ХРИС
Х
РИСТОВЕ
ТОВЕ Вночі – до церкви. Вночі, на Різдво,
правиться, колядують. Снідали. Мали роди
пастирка
роди́
ну – до батьків ішли. Ковбаси вуджені, м’ясо вуджене
(шинка),
(шинка), сальтисон, кров’янка, ки́шка (варять, потім
печуть),
печуть), паштеті́вка. Вечерю носили й носять всі, хто
ще заховує звичай: батькам, хресним, бабці бідній. ЗаЗа
бавляються. І на Вілію, і на Різдво перший повинен
хлопець прийти, а то не буде хазяйство вестися. Цілий
тиждень від Різдва до Йордану не можна прєсти.
МАЛАНКИ З вертепом і того року ходили, гарні козаки
ходили. Жид, Жидівка, Чорт, Ангели, Царі три, грали
файно. «Шопку» теж носили – хатка й свічечка. Самі
хлопи молоді ходили. Такі, що вже після армії. Колись
ховалися з тим, а тепер дозволили, то вже й ходили з
колядою. Багатий вечір – вечеря. Куті не було. Багато
страв, щоб на рік було багато. Йшли до клубу, виставу
робили, танцювали, перебиралися у Маланку (хлопець). Багатий вечір перед Новим роком. Брали «дарунки» з Козою у одних, а односили другим. Потім повертали, але жартували, за викуп. Доктор, Чорт, Свиня, Коза, Циган, Цигани з картами. І дівчата, й хлопці.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На ранок сіяли. Тільки хлопці.
Лишають вінок на зиму. «Дід» стоїть. Молотять хлопці, як дівка є, на Новий рік рано, як дівка спить. Молотять, солому палять, а дівка вгощає. Зерно для худоби.
Сіяли теж зерном, і тим теж сіяли.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Колись був піст.
ВОДОХРЕЩА Від Різдва до Йордані – Святий вечір, нічого не робили. А по Йордані – можна прєсти, ткати,
все робити. Ходили з щедрівками. Воду святили по колодязях, святили, де була річка. Воду брали, кропили
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хату, обійстя, по вікнах із соломи хреста ставили, потім палили.
СТРІТЕННЯ Стрічалася зима з літом. Як мороз, то ще
шість неділь буде зими, далі – весна.
БЛАГОВІЩЕННЯ Свято вступне́, бо я з польської родини, а чоловік – українець, а мама була українка,
а тато – поляк, я була хрещена в костьолі. А за німців
переписувалися українцями.
МАСЛЯНА Колодка була перед Великим постом. Колоди дерева вносили до забаси хазяйці, де забава буде.
Запусти. У останню неділю перед Постом збираються
й гуляють.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Середопістя, не працюють. Служба
Божа. Хліб бохінцями
носили, клали капу цілий піст,
́
і ксьондз правив. Хрестів не пекли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Квітна неділя, Лозова́ неділя – брали
лози, святили. Били, благословляли одне одного.

ПЕТРА І ПАВЛА Престольний празник. До Петра кує
зозуля. До Петра – зима тепла, а як до Йвана, то буде
зима погана. Зозуля, як висипе ячмінь, то вона колосом вдавиться й перестає. Як кує, треба гроші мацати,
їй кинути, щоб були гроші. На Петра печуть на празник для гостей.
МОКРИНИ Дощ сім неділь буде.
ІЛЛІ Від Іллі не можна купатися, бо верба виросте. Ілля
впісявся у воду.
МАКОВІЯ
ОВІЯ Мак
Мак святять. Печуть корж, мак труть, пироги
печуть з яблуками, бо Спаса – піст.
СПАСА
С
Святили зерно (мак, пшеницю, жито), додавали
СПА
ПАСА Святили
до насіння, коли сіяли. Святять яблука. Не їдять яблук
до Спаса. Як дитя умре, то мама не їсть, бо як з’їсть, то
дитині на тім світі Матір Божа яблучка не дасть, бо її
яблучко мама з’їла.

Е

CТРАСНА П’ЯТНИЦЯ У Великодну п’ятницю не пряли.
Увечері під неділю (під всяку) не пряли, не вишивали.
Спрясти треба все, що з веретена, щоб веретено не лежало з прядивом.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Велике
свято для молоді. В ніч не спали. Дівчата плели вінки,
в річку кидали, до якого берега попливе. Як втопиться – вмре. Як сонце купається дивилися, воно три рази
дригає, червоне те сонце. А тепер – все чогось рідко
сонце, все – хмари. На Івана святять квітки, щоб, як
небіжчик умре, то його обкладають сухими, або зеленими не можна, лікарські квіти. Як на Йвана дощ, то
гнитиме картопля, й замокає горіх.

УСІКНОВІННЯ
УСІК
У
СІКН
НОВІ
ОВІНН
ННЯ
Я Чесної
Чессної
ної Глави. В піст не рви соняшник, бо
нариватимуть руки, кукурудзи.

ІМ

Ф

закоВЕЛИКДЕНЬ На Великодні
ликодні свята кості з м’яса закопували на полі, щоб добре вродило жито. З свяченої
паски треба посіяти крихти, то виросте квітка маруна.
І виросла. Пироги з капустою варені, голубці з кашею
гречаною або бараболі, печені з горохом, капуста на
пшоні густо варена й горох окремо зварений на стіл,
коли ставиш, додаєш. Опеньки сушені варили, з цицибулею риба варена, студжена, жарена. Киселі всякі з
ягід (крупу терли переселенці гречану і з олієм дуже
їм смакувало). Нерозчинені папухи на олії, як оладьї.
ола́дьї.
Паска, яйця, крашанки, писанки (тепер – не вміють),
сир, сіль, хрін, м’ясо, сало святили в кошиках плетеплетених. Не бігли. Їдять, яйцями діляться, щоб до другого
року всі разом жили бідою й добром, так сі ділим ми
всі, як цим яйцем. Шкаралупи на стріху викидали, не
знаю для чого. Кістки закопували на полі, щоб пшенипшени
ця родила. Крихти сіяли для маруньки. На Великдень
вдень не сплять, бо пшениця виляже.
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК
ДІЛОК Хлопці
Хлоп
пці
ці дівок обливають,
а дівчата – хлопців. В понеділок – на цвинтар. А чече
рез тиждень Провідна́ неділя. На цвинтар ідуть по
кожному гробі колись з хором, хоренгвами правлять.
Хліб цілий для ксьондза. Сирі яйця. Тепер – гроші.
Колись на Провідну неділю діди йшли на цвинтар,
їм роздавали паску, яйця, гроші. Жебракам. Тепер
таких нема.
ЮРІЯ Як когут води нап’ється, то на Юрія він напасеться. Як тепли, то буде довга зима. Колись у Шимківцях
ідуть по пшениці качалися. Нащо – не знає. Тут кажуть: «На Юра схова ся в жито ку́ре». Добрий урожай.
Жебраків дуже поважали: закликали в хату, обідати
давали. На добро для хати. Милостиню дати – то віддасться.
ТРІЙЦЯ Зелені свята. Май ставлять з ясена, клена, чорноклення коло хати, біля воріт, в церкві. Шавар – татарське зілля, лопух і гілки під стріх. І достоїть, як пооблітає. Викидають. Май спалюють.

ВОЗДВИЖЕННЯ
ВОЗДВИ
В
ОЗДВИЖЕ
ЖЕНН
ННЯ
Я Чесного Хре́ста. По закону – піст. Гадюки в той день ходять.

ЗБОРІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Гаї-Розтоцькі

Записала Л. Артюх 15 серпня 1989 р.
у с. Гаї Розтоцькі Зборівського р-ну Тернопільської обл.
від Романевич Марії Михайлівни, 1922 р. н.
АНДРІЯ Калату не пекли, робили балабушки для пса.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Подарки для дітей робили.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР, РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядували на Святий вечір. З вертепом ходили й другий
день Різдва. Й тепер.
МАЛАНКИ Щедрують діти й тепер на Щедрий вечір.
ВОДОХРЕЩА На Йордана хлів, хату, худобу водою свяченою кроплять, хрестики крейдою малюють.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ В п’ятницю й середу весь Великий піст
правиться Служба Божа.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Лозова́ неділя – перед Великоднем.
Лозу святять.
ВЕЛИКДЕНЬ На другий день Великодня йдуть на цвинтар, їжу не несуть. Подорожного в дім приймати треба. Ділилися крашанкою. Шкаралуку свячену посіяти
на городі – маруня росте. Вона в мене в городі з крашанки взялася. Крихти від паски – теж. Худобі теж дають. Артуз – паска така. Її дають худобі, щоб велася,
щоб здорова була.
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КРЕМЕНЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Попівці

зали господарі: «Не треба в такій порі колядувать!», а колядники відповідали: «То й не треба молодим вмирать!».

Записала Г. Бондаренко 29 червня 1986 р.
у с. Попівці Кременецького р-ну Тернопільської обл.
від Шуманської Теклі Михайлівни, 1898 р. н.
СТРІТЕННЯ Брали воду ту, що капала із стріхи. Вона помагала од пристріту.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили вербу в церкві, приходили
додому і били дітей. Приказували: «Не я б’ю – верба
б’є. За тиждень – Великдень!» Хранили вербу, шоб корову вигонить.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Страсний четвер. Свічку приносили
з церкви додому, засвічували, як грім сильно гримить.
У кого крижі болять, йшли до схід сонця до річки митися. Діжу мили.

МАСЛЯНА Колодка. Збиралися жінки, колодку справляли. Співали:
На колодку ходила,
Щоб капуста родила,
На високу піднялася,
Щоб капуста прийнялася.
І ще вище піднімуся,
То нікого не боюся.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Як покрасити яйце у Великодній четвер, то не спортиться. У четвер вже все має бути чисте, помите.
ПАСКА Палять огонь на одияніє біля церкви. Святять
паски, яйця, м’ясо, хліб. Вдома розговлялися. Цілушку
з паски і хліба сушили і зберігали. Як худоба слабуслабу
вала, то давали. Віталися одне з одним «Христос вово
хоскрес!», цілувалися і мінялися крашанками. Діти хо
дили христувать по дворах, спеціально для них пекли
такі маленькі бохончики. Дівчата ходили христувать
по дворах, де хлопці є, і давали їм писанки. На перший
день Паски дівчата грали в «Жучка». Ставали кругом,
всередину ставили хлопця. Співали:
Ой як, як миленькому постіль стелити?
Ось так, так миленькому постіль стелити?
Ой як, як миленького посадити?
(Стелять
(Стелять платочка і миленький тут, в кругу, сидить.)
Далі співають:
Ой як, як коло миленького стати? (В коло
входить дівчина.)
Ой як, як миленького звести?
Ось
Ось так, так миленького звести. (Хлопець
підводиться.)
підводиться.)
Ой як, як коло миленького стати? (Дівчина стає
поруч з хлопцем.)
Ой як, як миленького поцілувати? (Хлопець з
дівчиною цілуються.)
Співали інших веснянок: «Ой, весна-весна, що ти нам
принесла», «Жучка»:
Ой грай, жучку, грай, небоже,
Господь тобі допоможе.
На жучкові жупан ясний,
Бо сам жучок бардзо красний.
На жучкові камізелька –
Пристав жучка до серденька

Е

ПАСКА Святили паску, яйця, мед, м’ясо, ножа, сіль, хліба. Скорлупки свячені берегли, підкурювалися ними
від вроків. Дивилися, як на сході сонце міняється. Писали писанки, дівчата дарували їх хлопцям. У перший
день ходили на цвинтар, роздавали крашанки дітям і
дорослим, оставляли на могилці крашанку. Від Паски
до Провід не забивають колка в землю, бо дощу не буде.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Ходять, посівають зерном.

Ф

ЮРІЯ Крашанки красили, брали з собою кусок паски,
що зберігали, і йшли в поле. Там стелили рушник, кла
клали принесене з собою і сідали обідати. Без попа ходиходили. Старалися курей на росу не пускать на Юрія.
сті ходять, це престол у нас. Двоє Микол
МИКОЛИ В гості
на рік. Один – холодний.

ІМ

сяту п’ятницю після Паски хохоДЕСЯТА П’ЯТНИЦЯ В десяту
дили з хореньгами в поле, молились, щоб врожай був.
Коло кожного двора Євангеліє правилось. Хто йшов
в процесію, той і закликав попа до хати. Робили обід
коло церкви. Стелили рядна, убруски й обідали.
дили по зілля на ліки.
ПРАВА СЕРЕДА В ліс ходили

ені свята. Прикрашали хату зеленню,
ТРІЙЦЯ Зелені
подвір’я – зеленню-кленом, липою. На воротях, з двох
сторін, липу ставили, в хаті на підлогу стелили лепеху.
Після свят її збирали, відваром з неї мили голову, да
давали дітям, як хворіли.
ДТЕЧІ (ІВАНА
(ІВ
(І
ВА
АН
НА
А К
КУПАЛА)
УПАЛА) Івана.
УПАЛА)
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ
Одна баба шось товкла в ступі на Івана, а друга їй каже:
«Не можна – свято». «Та то маленьке свято», –одказує
баба. Дотовкла, нагнулась подивитися, як стовклось,
коли оглядається, стоїть великий чоловік. «Ти казала,
я – маленький, а подивись, який великий».

Записала Г. Бондаренко в липні 1986 р.
у с. Розтоки Кременецького р-ну Тернопільської обл.
від Корчак Агафії Василівни, 1910 р. н.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Купало
Вербу вбирали квітками і закопували серед села. Дівчата гуляли, співали:
Ой на Івана Купала
Зозуленька купалася,
На бережечку сушилася.
Молода Мариня журилася.
На неї всі хлопці зглядаються,
А зачіпати встидаються.
І тільки Іванко не встидався –
Взяв за ручку, привітався:
– Ой ти, Мариню, ой ти,
Як до тебе зайти?

РІЗДВО Ходили колядувати з звіздою, з вертепом ходили.
Як який мор в селі був, то тоже ходили колядувать. Ка-

Купайло потім розламують, забирають додому і кидають в гоїрки, капусту.

МАКОВІЯ Одна жінка на Маковея шмаття прала, просто так, сорочка впала і вона заполоскала брудний рукав. Чоловік її пішов в поле орати, і його забив грім.
Вона дуже за ним плакала, то він явився у сні й каже:
«Не плач за мною, бо ти мені в поле ту сорочку дала,
шо на Маковея прала».

с. Розтоки

285

www.etnolog.org.ua

286

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ТЕРЕБОВЛЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Підгайчики
Записала Л. Артюх 1989 р.
у с. Підгайчики Теребовлянського р-ну
Тернопільської обл.
від Кривинської Марії Василівни, 77 років
АНДРІЯ Мотали вулиці, браму виносили, де дівчата
були, ворота зав’язували, де дівчата були, нитками,
щоб вийшла заміж. Ворожили і носили в писках воду,
пекли коржи, пса кликали, чий перший пес з’їсть – та
скорше ся віддасть. Кілки лічили: як до пари, то буде
дівка в парі.

СЕРЕДОХРЕСТЯ Хрестопоклонна неділя (Середопістя).
В церкві кладуть хрест, примаюють зіллям сухим.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Страстний. Пекли паски. Крашанки
робили, писанки писали, тепер, де є малі діти, і досі
пишуть [у Семенові на ялинковій фабриці пишуть писанки]. У Страстний четвер скоро додому бігти, щоб
свічки не погасли. Свічку страсну при смерті ставили.
ВЕЛИКДЕНЬ До церкви йшли в суботу, святили ввечері: паска, яйця варені, сир, ковбасу, м’ясо, сало, сіль,
ніж світять, масло, мак на Маковія. Обідати: три яйця,
на кілька частин, шкаралупки не викидали – до вогню.
Крихти худобі кидали. Як м’ясо варили, кості на поли́
закопували, щоб крети не рили.
ОБЛИВАНИЙ
ПОНЕДІЛОК
На другий день свят облиИЙ ПО
ПОН
Н
валися. Звичай такий був. На другий день Великодня
йдуть на цвинтар, відправляють. Пра́ведна неділя. Не
виносять їсти нічого на цвинтар.
ТРІЙЦЯ
прибиРІЙЦ
Я Зелені
Зелені свята. У суботу липу стинали, приби
РІЙЦЯ
вали під стріхом, татарське зілля навколо стріху й
по підлозі. Зілля до два дні лежало, а тоді викидали,
під худобу, часом, кидали. А до Івана стріха затикана.
«іваА на Івана виймали, встромлювали жовті квітки, «іва
нець» з голубими квітами.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Перша Вілія. Напісно рихтували: пампушки смажили до часнику, пиріжки
робили, капусту варили, кашу гречану, голу́бці. Пекли книш, цибулю смажили, завивали в тісто. Для
колядників давали «трушлю» плетену. Як повечеряє,
лишали трохи страв, казали, що померші прийдут вечеряти. Ложки лишили. На столі лежав сніпок жита,
стелили обрус, сіно під сніпком, бо Христос на сіні
вродився. Плели вінок з часнику, на тім вінці ставили кажду страву. На підлогу стелили житню солому,
на ній спали потім, обводили часником хату, кидали у
воду гроші. Водою вмивалися, сипали вівес, приводиприводили на другий день – на Коляду – коня: «Помагай, Біг,
на щастя, здоров’я, на новий рік». Кінь їв трохи вівса.
Мама: “Дай, Боже, щоб ми всі здорові були й до следуследуючого року дочекали”. На першу Вілію сніп житні, на
другу Вілію – вівсяний.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Перший понеділок – постились: капусту з олієм, перцем, картоплю пекли з лушпіном, варили сушину. Строгий піст.

Ф

РІЗДВО
(ІВАНА КУПАЛА) Перед
Р
РІЗДВ
ІЗДВО
О ІОАННА
ІІО
ОА
АН
ННА
НА ПРЕДТЕЧІ
П
Іваном не можна купатися, може водяник потягнути
до води, але його ніхто не видів. Палили вогні. Вінки
не пускали. Ворожили. Зілля затикали. Перед Йваном
лікузбирали зілля терлицю, дев’ятирник на луках, ліку
вальне зілля.

ІМ

РІЗДВО ХРИСТОВЕ До церкви,
еркви, досвіта. Ніхто не ходив
кау гості. Тільки родина. Капуста, пиріжки з сиром, ка
шею гречаною, вже їдять ковбаси, м’ясо. Садовину ваварену давали на останню страву. Другий день Різдва –
Коляда.
Коня вводили. Гостилися й на другий–третій
́
день. З зіркою (звідзі) колядували.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
Святкували
АСИЛЯ) Свя
ткували 1 січня. Хлопці лише
посівали пшеницем: «Сію, сію, посіваю, з Новим роком
Вас вітаю!» Добре, як чоловік прийде перший в хату.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
Другаа Вілія на Йорданя.
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ЧІР Друг
Пісна. Кутя тепер.
ВОДОХРЕЩА Водуу святили на Вілію й на Йордана.
Свяченою водою кропили в стайні, в хаті, по подвір’ю,
хліб не носили. На Йордань, як на другу Вілію, сипали
в свячену воду муку й над дверима робили хрестики
тим тістом.

ПЕТРА
ПЕТР
ЕТР І ПАВЛА До Петра зозуля тільки кує. Як закує по
Петрі, то недобрі. Пастушків частують здобою. А колись не було.
МАКОВІЯ Несли насіння до церкви святити. Піст був,
не пекли коржі. Як сіяли, то клали свячені насіння
жита, пшениці, льону, коноплі – всього.
СПАСА Святили ябка, ми їли ябка до Спаса.
УСІКНОВІННЯ Головосіка – піст. Не їдять з миски, бо на
тарілці несли голову св. Івана Іродияну.
ВОЗДВИЖЕННЯ Від Покрова гади в землю ховаються.
ПОКРОВА До Покрова треба було все з городу побрати.

СТРІТЕННЯ Як на Стрітення мороз, то буде скорша весна, медвідь буду розварює. Як на Стрітення капає, то
зима буде затягувала на довше.

ШУМСЬКИЙ РАЙОН

МАСЛЯНА М’ясопустна. За тиждень перед Великим постом. Сиропусна ще тиждень, ще з набілом можна перед Великим постом. Пироги варили з сиром, млинці
смажили.

Записала Л. Артюх 1989 р.
у с. Вілія Шумського р-ну Тернопільської обл.
від Галаган Лідії Григорівни, 1932 р. н. ,
та Дячук Уляни Степанівни, 1920 р. н.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Квітна неділя. Вербу святили, на
пам’ятку, що Христос, як ішов з Єрусалиму, то ослові
під ноги кидали вербу. Додому принесуть, закладають
по одвірках. Худобу виганяють перший раз – тим вербом б’ють: «Я не б’ю, а б’є баська відсьогодні. За тиждень буде Паска».

АНДРІЯ Ввечері, ще й зараз, дівчата і хлопці ворожать.
Кілки лічили: вдівець, молодець. Калиту чіпляли коло
балька. Хлопець на коцюбі їхав: «Я їду калиту кусати!» – «А я буду по зубах писати». Щоб засміявся. Ворожили. Де собака гавкне – заміж піде. Під подушку
папірчик клали – що витягне, як встане, то той буде.

с. Вілія
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ВАРВАРИ Моя мама казали: колись була хазяйка й наймичка. На Варвари хазяйка збудила наймичку й наказали їй прясти, а сама, як хазяйка, лягла спати. Наймичка видить: зайшла жінка в чорному одежі, довгій
спідниці, несе в ронділку жар. Зняла з хазяйки черепа,
насипала туди жару, а наймичці наказала: «Ніц не говори!». Прокинулася хазяйка – то їй так голова пекла, так
голова боліла. Але наймичка – нічо. За рік, як минулося, на Варвару, знову прийшла ця жінка. Зняла черепа,
згорнула той жар у ранделека і наказала наймичці, щоб
та розказала, що та бачила. Господиня прокинулась, їй
голова не болить. А наймичка розказала, то й пішло по
селі. Хто то був? То, може, Варвара була?

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК
ДІЛОК Колись було, що обливали в понеділок – дівчата хлопців, а хлопці дівчат, щоб
вгощали. Тепер – нема.
ТРІЙЦЯ Зел
Зелені
ені свята. Ставлять квітки, лепеха по хаті й
під стріхою, дерево, «май» (липа, клен, ясен), до хати –
попід стінами, надворі – попід стріхами. «Май» потім
палили. Лепеху клали в засторонок – не будуть миші
їсти снопи.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Ставляють всі страви й кутя
на столі. Приходять мерші душі їсти. Ложки лишають:
як перевернеться – то, значить, мерші душі вечеряли.
На Коляду
– Перша кутя – варили «юшку» з яблук.
́
Дванадцять страв тут нема. Кутя з пшениці, мак, мед.
На скатерть (під нею – сіно) снопа житнього ставлять
поруч – у кутку. Його після Йордана у клуні клали наспід у засторонок, щоб миші не будуть їсти зерно. Бо
його святять на Водохреща. Пісне – голубці, пироги
варять з вишнями, капустою, селедці, рибу. Вечерю
колись носили. Три булки хліба, подарок – до батьків.
Зараз не ходять, занехали цей звичай.

ВЕЛИКДЕНЬ Святили яйця й білі, й крашанки, ковбасу, 3 проскурки, хліб, сіль, мазурки, сир і масло. Їли
яйце свячене й сіль ділили. Шкаралупки посипали
кругом хати – не будуть жаби лазити до хати. Опалі хрести, «фігури» палять на Великдень на подвір’ї
церкви. Коли принесли паску й хліб свячені, зріжеш
цілушки (із проскурки, із хліба, із паски), посушиш
їх, заверни у хустинку. Як корова стелиться, зробиш
пійло з цукром, добре додати туди цих цілушок. Вона
скоро очиститься й молоко буде добре. Цілушки помічні й від різдвяного хліба. Чому красять крашанки? Коли Спасителя розпинали, Пречиста у пелену
набрала яєць, хотіла відкупити Сина Божого від тих
розбійників. Але коли його прибили до хреста – кров
бризнула, яйця у Матері Божої з пелени покотилися і
кров’ю покраси́лися. І тепер фарбують на Великдень.

РУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ
Р
РУС
УСАЛЬ
АЛЬН
НИЙ
ИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕН
НЬ
Ь Рус
Русалки
алки ходять у Петрівку на
перший день посту, щоб у поле не йти самому. Відьми
корови доять. Може перекидатися на собаку, кота,
на прача. Цідили й варили молоко. Прийшла людина
просити огірків, їй дали, а тоді стала доїтися корова.

Ф

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колять і зараз свиню. Вудили в комині, тепер – у діжках сало, м’ясо, ковбаси, і в печі пепекли. На Різдво колядують. Колись з вертелом ходили.
Дають гроші, горілку, пироги, мазурки.
вий Багатий вечір. Було дванадцять
МАЛАНКИ Новий
страв. Кишки печуть з кров’ю. Щедрують. На Багатий
вечір хлопці дівчатам ворота здіймають.

ІМ

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Перед
ед Водохреща – ДруДруга кутя. Пісне роблять. Водохреща – святять воду у
церкві, кроплять хату, обійстя – все, худобу, хрестики
крейдою на дверях (не тістом). Хліб під пахвою носять.
Діти – вареники. Хліб, сіль і вода – то нема голода
голода..́
СТРІТЕННЯ Водуу святять, свічки. Як медведики у горогороді точать, то налляти, і вони повтікають. Кроти коли
крутять, теж воду лляли, то десь поділися. Зима з лі
літом стрічається. Як файно, тепло, то буде рання весна.
Як на Стрітення півень під порогом води нап’ється, то
на Юрія він напасеться.
МАСЛЯНА Сиропуст.
пуст. Колись не їли м’яса, сала. Єдно –
кисело, сир, молоко.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Понеділок. Нічого не їсти. Увечері їли
бараболю з сіллю, чай.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Середопістя. Хрести пекли з тіста,
мастили з часником, олієм, їли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербницю несуть свячену вербу й
затикають на могилу. Вдома теж свячена верба. Як велика громовиця, буря, що не втихає – свічку з Страсті
засвічують. Вербу ломити й курити в хаті, то буря втихає. Перший раз худобу виганяють пасти: «Не я б’ю –
верба б’є. За тиждень – Великдень! Недалечко червоне
яєчко”. І зараз так роблять.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Страсть. Свічки світили, то огонь помічний. Хрести робили на сволоках, щоб грім не бив
на хату, не милися. Паски пекли в четвер і суботу (не в
п’ятницю, бо Плащаниця).

РІЗДВО
ІОАННА
ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) ДівчаР
РІЗДВ
ІЗДВО
О ІІО
ОА
АН
ННА
НА П
та, хлопці й тепер ходять на берег. Танцюють, вбирали
вербу
квітками, потім ломлять, розбирають додому.
́
Взяти
В
зяти під голову – хлопець присниться (а хлопцеві –
зачеддівчина).
івчина). Вінки пускали вдень – чи попливе, чи заче
пився. На Йвана сонце купається. Тричі ходила, але не
бачила. Папороть як зацвіте, кажуть, як побачиш, то
буде щастя.
МАКОВІЯ Святять мак, зілля. Пекли струдель з маком,
фасолі з маком, бараболі з маком, галушки з тертим
маком, солодкі, паляниці з маком і медом. Таке це
їдзення в пісний день!
СПАСА Яблука, грушки, вінки святить. До Спаса не
можна їсти яблук. Пашню святять: жито, пшеницю,
вінка у сівальне зерно. Ті, хто вмер, як родичі їли
яблука до Спаса, на тім світі не одержать яблук. На
відкриття церкви – обід громадський був. Столи біля
церкви.
УСІКНОВІННЯ Головосіки. Не можна скоромного.

с. Людвище
Записала Г. Бондаренко27 червня 1986 р.
у с. Людвище Шумського р-ну Тернопільської обл.
від Ільчук Варвари Хомівни, 1905 р. н. ,
та Горобець Євгенії Аврамівни, 1905 р. н.
АНДРІЯ Пекли калету, вішали до стелі і на коцюбі їхали кусати: «Їду, їду калиту кусати». Хто засміється,
того мастили сажею. Гадали дівчата – сіяли по снігу
коноплі. Пекли пампушки: вода, сіль, мука, їли їх і
лягали спати. Як присниться хлопець, що дасть на-
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питися води, то це суджений. Кілки считали: удівець,
молодець.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий рік палили сміття в городі, у яку сторону дим йде – з тієї сторони жених буде.
СОРОК СВЯТИХ Пекли сорок житніх пирогів з квасолею.
ЮРІЯ З крашанками йшли в поле і качалися по житу,
щоб спина не боліла. Корову виганяли на Юрія. Як
перший раз корова йде, то під ноги кладуть косу, сокиру і свяченою вербою б’ють. Корів ше виганяли на
десяту п’ятницю і тоді в селі освячували корів.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Чистили діжу і нецьки. Перевертали
дном догори, натирали цибулею, перепряжену сіль
кидали (щоб добре очистились).

РІЗДВО Вносять снопа на Різдво і сіно, кладуть на покуть. Туди ставлять кутю у горшку і цілушку хліба.
Потім сіно дають корові, кидають курям, хліб – теж
корові. Як несуть кутю на покуть, квокчуть і хапають
хлопчика за чуба, щоб велися курчата і були чубатенькі. Колядувать ходили.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) З Козою ходили. Перебиралися
(Кобила була, Циганка). На Новий рік палять «діда» –
сміття. Щось вкрадуть з господарства – околота, снопа,
відро з мастилом – і палять на горбах. На Багатий вечір
ворожили. Брали по наперстку солі, води, муки, пекли
млинчик, його треба було зїсти і лягти спать. У головах
ставили миску з водою, через воду прокладали місточок. Мало приснитися, що хтось дасть напитися води –
той буде чоловіком. Ходили засівать зерном.
ОХРЕЩ
Гордань. Святили воду, у відрах несли
ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА
А Гордань.
додому. Хазяїн брав воду, булку хліба під ліву руку і
освячував хазяйство.
МАСЛЯ
Колодка. Починають святкувать з четверга,
МАСЛЯНА
МА
СЛЯНА
СЛЯН
А Колодка.
по черзі в кожного з сусідів. На Колодку пісень «до
скоку» співають:
Ой де б я, де б я з досадоньки пішла,
Ой де б я, де б я своє горе рознесла?
А вже ниньки колодія,
А вже ниньки не неділя,
А вже ниньки колодка,
Бо горілка солодка!

Е

ПАСКА На Паску сонце купається, кожен рік таке. Як з
церкви прийдуть, то з крашанки вмиваються. Розговляються свяченим. Скорлупки з яєць на воду носили
чи на городі закопували. Цокаються яйцями, писанками міньки мінялися. Веснянки водили на цвинтарі.
На перший день ходили на кладовище, носили крашанку. Діти несли гостинець хрещеним. Баба-бранка
з калачем йшла в гості до породіллі.

лодець. Балабухи пекли, клали на табуретку і давали
собаці. Як ухопить – заміж вийдеш. Однієї дівчини
балабуху зарив, то вона вмерла.

Ф

емлю лепеху кладуть,
ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА На землю
липу, по стінах – з горіха листя. Під хатою закопували
сховаклен. Зелень після свят збирали, висушували, сховають, щоб було що мерцю під голову, зілля з землі – під
квочку.
алися гуртами, п’ють, їдять зелену
РОЗИГРИ Баби збиралися
злоцибулю, а потім рвуть одна на одній спідниці. Як зловлять чоловіка то геть подеруть на ньому штани.

ІМ

((ІВ
ІВА
АН
НА
А КУПАЛА)
К УПАЛА) КупаКупаа-Куп
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА
ла. Вбирають Купайло – вербу закопують, вбирають
її квітками, будяки чіпляють. Збираються кругом і
співають:
ана, на Купайла,
Ой на Івана,
Там ластівонька купалася.
Там ластівонька купалася,
На бережечку сушилася,
Дівка Маринка журилася.

Вогню нее було. Переспівають і ломлять Купайло, стаста
раються вершка вломити. Зіллячко те клали під по
подушку, щоб приснився кавалєр, кидали на огірки, щоб
в’язалися. Кажуть, папороть цвіте. Треба дуже стерег
стерегти її, не всі її возьмуть. Іван їхав з Кременця і бачив
бляск – папороть розцвілася. Цвіт папороті треба сховати під шкіру на руці – підрізати шкіру і сховати, щоб
не забрали нечисті.

ПЕТРА І ПАВЛА Вареники варять. Пастуху гостинця –
«займанку» – виносять.

с. Шумбар
Записала Г. Бондаренко у червні 1986 р.
у с. Шумбар Шумського р-ну Тернопільської обл.
від Стрельчук Якилини Данилівни, 1909 р. н.
АНДРІЯ Пекли коржа – калиту – і на вірьовочці вішали
до стелі. Під’їзджали на коцюбі: «А я їду калити кусати». – «А я буду по зубах писати». Квачем писали по
зубах, як хто сміється. Штахети лічили: вдівець, мо-

СТРІТЕ
С
ТРІТЕНН
ННЯ
Я На Стрітення треба до схід сонця набрати
СТРІТЕННЯ
води джерельної, щоб ніхто не бачив, і посвятити.
СОРОК
ОРОК СВЯТИХ Треба було мусово сорок пирогів пісСОРОК
них спекти.
БЛАГОВІЩЕННЯ Таке велике свято, як Великдень.
Навіть не палять в печі. Не можна садити квочку на
яйця – курчата калічні будуть. Другий день називається «Благовісник».
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Страсть. Несуть свічку з церкви, роблять хрести на одвірках (закопчують). Діжу, лопату,
нецьки миють. Діжу цибулею натирають. Самі святять її свяченою водою. Паску печуть в четвер.
ПАСКА Несли святити м’ясо, сало, яйця, хліб, паску,
мандрику (сирну паску), старі люди ножа святили.
Сонце купається на Паску, на сході: гуль-гуль, гульгуль, разними цвєтами грає. Як прийдуть з церкви, то
свячену крашанку клали в миску з водою і вмивалися.
Скорлупки викидали на стріху – ставали на порозі і
кидали. Веснянки біля церкви співали, грали в «Довгої лози», «Огірочки», більше замужні жінки, як дівчата. Діти ходили по дворах: «Христос воскрес!», їм за це
крашанки давали. Писанки дівчата хлопцям давали.
ВОЗНЕСІННЯ Теж красили крашанки, їх треба було занести і покласти на могилах родичів.
ЮРІЯ З процесією на поле виходять, тоді кожний йде
на своє. Стелять убруски, обходять озимину. Кожний
господар тримає від Паски три крашанки, костомаху
від свяченого м’яса, їх разом закопували на полі, щоб
осоту не було. Качались тоді по житу. Жінки чоловіків
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качали по полю. Був общий обід. Росу збирали ті, шо
понімали.
ТРІЙЦЯ Свята неділя. Запрягали коні і їхали в ліс по
клен, липу. Ставили їх на воротях, «май» називалось.
Маєм хату позатикають, стріху позатикають. Лепехою
в хаті трусили, потім нею мили голову, як боліла.
РОЗИГРИ В понеділок, після Святої. В корчмі збирались жінки, випивали, гуляли, рвали одна одній спідниці до краю. Як чоловіка зловлять, то рвуть штани,
а він мовчить, не має права нічого казати. Русалки
тоді ходять. В кого є діти померлі, не ходять на город,
бо залоскочуть.

Гілки, квіти з деревця кидали на огірки, клали під
подушку, щоб приснився суджений. Папороть цвіте проти Івана. Треба вдягтись у все нове, стати біля
куща і зірвати квітку.
ПЕТРА І ПАВЛА Виносили гостинчик пастухові.
СПАСА Віночок з жита святять, яблука.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Купало.
Рубають здорову вербу, роблять Купайло. Прибира-

ють його колосками, квітками, будяками, кропивою.
Гуляли біля нього, співали, в кінці хлопці розламували деревце. Перед цим дівчата співали:
Наше Купайло до місяці,
Хто його зломить – повіситься.
Наше Купайло з будяками,
Наші хлопці з боляками.
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БАЛАКЛІЙСЬКИЙ РАЙОН
с. Петрівське
Записав О. Васянович 3 липня 2009 р.
у с. Петрівське Балаклійського р-ну Харківської обл.
від Пєтішевої Діни Олександрівни, 1939 р. н. ,
та Скубень Ганни Йосипівни, 1953 р. н.

СТРІТЕННЯ Стрєтєньє – ето зіма с лєтом встрєчаєтся.
Говорят когда куріца на Стрєтєньє напйотся, значіть,
будєт урожай.
СОРОК СВЯТИХ На С
Сорок святих мама всєгда сорок
урокартошин сажала. Як вони зійдуть, то хороший уро
вижай буде. Птичек мама пєкла. Я помню, шо вона ви
шні в глаза ставила, а я вже жду їх. Нада пекти сорок
чи шо. Єслі мороз на Сорок святих, то ще буде сорок
заморозков. Вони і бували ці заморозки. Ми ж сажаєм
рано, а воно і замерзає.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР, КОЛЯДУВАННЯ Кутю готовят пєрєд Рождєством. Ми варім кутю с ріса, а вообщє, єє готовят з пшеніци, заправляют мєдом, сахарєм.
Я знаю, шо моя мама дєлала кутю с пєрловкі. Вона в
печі поставила, так розбухне. А тоді ложила мод туди,
шоколад ложила, мак товкли. Піроги ж пєклі з маком.
Тюрю дєлалі тога. Вішні, буряк мама піджарювала
красний і сладкий, мєшала всьо і залівалі туда шото
сладкоє, чи квас, чи шо. Харашо біло. Всьо ето єлі і
вкусно било. Колядують у нас шєстого, перед РождєРождєством. У нас ходять дєті, взрослиє – мало. Вот ко мнє
Сосєдпріходілі трі компанії наряжєнниє, в платках. Сосєд
ки собралісь і пошлі по квартірам. Купляєм канфети,
пряники, пирожкі і дєньгі дайом. А єслі мужики, то
бутилачку даєм самогоночки. Колодкі прив’язивалі,
вихохто не замужом, хто нє женітца, і хто замуж нє виходіт. Вот ужє пора мєнє виходіть, а ти нікак нє жєнішся.
МикоЄслі хто із рюбят хочєт випіть, то рєшают: «Ми Мико
лі привяжєм колодку. Або Вальки, ілі Марії привяжем
колодку. Хай ставе могорич». Угощаєм также. Я когда
в 1960-м году
оду прієхала, то женщини мої, ето ж ужє по
скольку їм лєт, то вони Юрку прив’язали колодку. Так
родіми до утра гуляли. Прив’язали колодку, значить, роді
тєлі ставят могорич.

можєт прійті і посвятіть. Крєщєнскіє морози сільниє,
крєпкіє. Ето всєгда так.

ІМ

Ф

БЛАГОВІЩЕННЯ
земБ
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ННЯ Го
Говорять,
ОВІЩЕНН
ворять, шо до Благовєщєнья у зем
Богороділя нельзя сажать нічого, а на Благовєщєньє Богороді
ца благословляєт зємлю, тогда можно. Счас стараютца
прідєржіватца, а клімат помєнялся і, єслі нє посадіш
рано, то начінаєтца засуха, дождєй нєт. Ідем на ріск.
Чим раньше посадиш, тим лучча картошка. А вот
кораньше, лєт 10–15, до сєдьмого в огородє нікто нє ко
п
пал.
ал. Нєблагословєнная зємля. Благовєщєньє такой
б
большой
ольшой празнік, как і Паска.

МАЛАНКИ А потом
том ужє щедровалі, тринадцатого.
В два часа как начнут і до 12 ходят. І дєті, і взрослиє
ходять, обрядовиє пєсні поют. Ми пускаєм, дайом
дєньгі, канфєти.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А четирнадцатого до сіх пор у
нас ходят мужчини, уже в трі ночі начінают стучаться.
Посєвають мужчини.
ВОДОХРЕЩА Воду освящают у церкві. Как-то билі на
рєчкє. Там жє вирєзалі хрєст со льда. І купаліся там.
Раньшє ми большє проводілі еті празнікі і обряди,
а щас оно отходіт. Нема за шо. Надо срєдства, шоби
ето всьо провєсті. Одін дєнь святят для жівнасті,
а второй ужє для людей. Я бєру ету воду. Она у мєня
стоіт. Я посвящу всьо, крєстікі мєлом пішу. Нє знак,
как кто, а я пішу. Мнє батюшка так сказал, то я так дєлаю. Как недуг какой, то я умилась, хлебнула, то она у
мєня стоіт целий год. Єслі батюшку пріглашают, то он

СПАСА Говорять, шо до Спаса нєльзя яблок єсть. Єслі
С
нє єл, а на Спаса с’єш, то щаслівий будєш.

БОГОДУХІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Заброди
Записала С. Щербань 2003 р.
у с. Заброди Богодухівського р-ну Харківської обл
від Ляшенко Уляни Федорівни, 1922 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Після Миколая начинають готовить гостинці к Різдву. Печуть пряники – «коні»,
«барині». Хрещеникові давали «коня», а хрещениці –
«бариню». Діти дуже раділи. У нас пекла ці пряники
бабуся. Замісила тісто прісне, [на соді]. Зразу зійшло,
додали коричку, щоб пахло. Розкачували корж і формочками видавлювали «бариньку», «коника». Формочки були дерев’яні, оббиті жестю. Скрізь по селах
пекли ці пряники, ящиками люди вивозили на базар,
а найбільше їх випікали у Богодухові. Ще й недавно
пекли їх у Богодухові і у пекарнях, тепер – не печуть.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святвечір у хаті, на покуті, у кутку з жита сніп ставили – дідух. Батько ставив.
Несли на покуть кутю. «Ко-ко-ко», – мати казала, як
несла, щоб квочка сідала на яйця. Як з куті верх виносили курчатам, то хлопчиків за чуби смикали. Перед
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вечерею помолилися Богу. Батько каже: «Благослови,
Господи, страву цю їсти». І не дай бог, хто буде балакати за столом. Варили дванадцять страв: капуста, риба
всяка, вареники з капустою, ягідьми – сливами, груші
варені, кутя, озвар. На ніч посуду не мили і ложок не
ховали, бо казали, що мертві душі прийдуть вечерять.
Рано поминали мертвих.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Приходять рано хлопники-віршувальники і христують:
Дєва Марій Христа народила,
В ясельця положила,
Ісус Христос лежить, весь світ держить,
Ангели літають, весело співають,
З празником поздоровляють,
З Різдвом Христовим!

рошна – хрестики. А як зацвітуть у діжі, то їх не їли,
а як орали, то під плуг клали.
СОРОК СВЯТИХ Жайворонки пекли на сорок святих,
зараз їх пече рідко хто. Пекли їх багато з білого борошна і очки з горошку чорного вставляли. Дітям пекли. Ухватила дитина – і побігла; бігали, гралися і їли
птички.

ВАЛКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Ков’яги
Записала М. Курінна 17 жовтня 2016 р.
у с. Ков’яги Валківського р-ну Харківської обл.
від Желєзнової Т. Д., 1955 р. н.
АНДРІЯ Мати
ворожити розказувала, як вона на Андрія ворожи
ла. І чобіт кидала, і слухала, звідки собаки гавкають.
Звідти прийде жених, туда заміж вийде. Півня в хату
заносили. Так це не тіки тоді, як моя мама молода була,
це вже заносили і моя сестра, живучи тут, у Ков’ягах.
поЗ подругами собрадися в хаті. Внесли того півня, по
ставили йому зерна, води. І шо ж він робитиме? Він
поїв, напився та й і все. Позбивав зерно, напився води
та й стояв. Так шо, це вони робили і пізніше.

Е

Хлопчикам-віршувальникам давали бублики, «коні».
Їх упускають раненько до хати. А під вечір колядники
ходили. Хлопці ходили, несли звізду. І дівчата ходили колядувати. Просимося в хату: «Пускайте колядувати». – «Ідіть, ідіть в хату». Запрошували. Гості за
столом сидять, а ми заходимо і співаємо: «Рожество
Христе Боже». І гроші дають, і кусок сала. Міхоноша
в торбу кладе. На другий день всі разом гуляємо у тій
хаті, в якій досвітки. Грають, танцюють, співають. На
Різдво на річку ходили, то там хлопці на санках покатають дівчат.

Ф

МАЛАНКИ На Маланки
щеаланки ходили дівчатка більше, щедрували, співали:

М
МА
АЛА
НКИ
КИ,, НОВИЙ РІК (В
((ВАСИЛЯ)
ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) У моєму дитинстві
МАЛАНКИ,
ЛАН
вже нічого такого не було. Щедрівка була, мати казала.
Це на Маланки. На Василя ходили хлопці посипали.
Тіки хлопці. [У ваше дитинство хлопці ходили поси
посипати?] Ні, не ходили. А сєйчас – ходять. А трощечки
раніше, як то кажуть, пішла мода, то дуже багато по
почали бігати. І дітвора, і дорослі. А тоді, мама казала,
щедрували. Але теж було скрутно із тими чоботами, з
уусим.
сим. Каже, я була сама менча, наділи на мене чоботи
40-го розміру, то я вийшла з ними, запуталася, упала
в сніг, розплакалася та й вернулася до дому. А хлопці і
дівчата щедрували. Раніше шо давали? Це зараз гроші
дітворі дають. А тоді пряники пекли, млинці, коржики, горішки, яблука, пироги. Грошей тоді ніхто не дав.
Збиралися, казала, хлопці і дівчата у якоїсь тітки, яка
була одинока. Це ж в Олександрівці було. Вона мені
називала хто, але я забула. Назбирали скільки всього – це ж в складчину збирали. Тоді все приносли до
хати у гуляли до утра хлопці і дівчата. Ну, а посипати
ходили тіки хлопці.

ІМ

Маланка ходила, Васильки просила:
– Васильку-батьку, пусти мене в хатку,
А я жито жала, чесний хрест держала,
Возрадуйтесь, люди, взавтра Новий год буде,
Молітеся люди, Богу свічку ставте,
А нам по бублику дайте.
З Маланками, з Новим роком!

Як щедрували,
дрували, дівчат пускали в хату, щоб покачалися
в хаті по соломі, щоб було ягнят багато.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) А раненько
раненько на Василя, на НоНо
вий рік, хлопчики посипають. Заходять у хату, підхопідхо
дять до ікон і починають:
Ой у полі, полі, там плужок оре,
А за тим плужком ходе Бог з батіжком,
А мати Пречиста їсти приносила
Та все Бога просила.
Роди, Боже, жито, пшеницю – всяку пашницю,
З празником поздоровляємо, з Новим Годом!

Посипали, гроші дають. А ще так поздоровляють: «На
щастя, на здоров’я, на Новий рік. Роди, Боже, жито,
пшениця – всяка пашниця. Поздоровляємо з Новим
годом, з Різдвом Христовим!»
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Голодна кутя. Пишуть
хрести на дверях, щоб дявол не вліз у хату. Кутю виносили на мороз. Казали: «Не йди, мороз, ні не жито,
ні на пшеницю».
СЕРЕДОХРЕСТЯ У Великий піст, на Середохресну середу, печуть великий хрест і кладуть у діжку з зерном,
зачерствів і держать його там, поки на поле їхати, і там
його їдять, а дітям пекли невеликі – з житнього бо-

ВОДОХРЕЩА За Водохрещу нічого не скажу, як тоді
було. А зараз у нас тут празнують. Як саме? Вирубають
хрест – у нас тут є ставки. Приходить батюшка. Хто
має бажання – купаються. Є й такі, шо кожного року
купаються. Ми теж ходили, не купалися, но дивилися.
Знаєте, зараз воно, як було колись, але трошочки не
так. Вийшли з води, замерзли, что грам врізали! Но не
співають, правда. Щоб сівали – не чула. А так: каша,
шашлики і тому подібне. Це зовсім не те, не духовне.
Таке воно, як перевертень, я б сказала. Тоді це все було
духовно. Раніше – це було як обряд, а зараз інтересно,
хто залізе в льодяну воду, хто як вилізе. Людей толпа
сидить, дивиться. Але є такі люди, що кожного року
приходять з таким релігійним настроєм до річки, з
поняттям того, шо вони це роблять осознано. А народ – особенно мужики – вилізти з води, врізать по
сто грам.

291

www.etnolog.org.ua

292

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЯВДОХИ [Про Явдохи мати згадувала?] Згадувала, конєшно, потому шо спочатку шла Явдоха, а потім Теплий Олексій. То казали, шо не зробила Явдошка, то
допоможе Альошка. Це малося на увазі, шо тепліше
буде. Витягали картошку з погреба.
СОРОК СВЯТИХ [Казали, що буде ще сорок морозів?]
Таке кажуть. І мама тоді казала, шо вірили в таке.
І «горобців» пекли, тих пташок. Ні, не «горобці» –
«жайворонки».
БЛАГОВІЩЕННЯ [Казали, що до Благовіщення не можна землі торкатись?] Та це в нас і сєйчас кажуть.

ВОЗДВИЖЕННЯ [Казали, що в цей день ховаються
гади?] Казали. У погріб не можна лізти. Бабуся мене
страхала. Казала, вона в ліс ходила, а там змія на дереві. Як погналася за нею. Вона в ліс не ходила в це
свято.
ПОКРОВА Дівка плаче, як корова. Казала бабуся, почитали дуже цей празник. Дядьки. Як худоба була –
поуправлялися і святкували сильно. Взагалі, з історії,
козаки дуже сильно почитали це свято.

с. Костів
Записала М. Курінна 12 жовтня 2016 р.
у с. Костів Валківського р-ну Харківської обл.
від Гребиниченко Віри Миколаївни, 1953 р. н.
((ВАСИЛЯ)
ввечері, ходять наНОВИЙ РІК (В
ВАСИЛЯ)
АСИЛЯ) На Маланку,
М
ряжонні з гармошкою. У нас питали, як на Василя хо
ходили: «Щедрувати чи минати?» А у хазяїна – гоп і світ
виключився! Хлопці сняли ворота та й так і поставипостави
ли. Посипати зараз приходять і в три, і в пять годин
ранку. Вже й двері не закриваєш. А тоді дітки ходять.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ [Як несуть кошик на Великдень, що кладуть у нього святити, крім паски і яєць?] Та все: і ковбасу, і сало, і яблука. [Сіль несуть?] Водку і вино несуть.
Мама казала, тоді ж полу не було, долівку мазали перед
Великоднем. Хату мазали, білили. І щас мамина мазанка стоїть маленька. А в мами, як в Олександрівці, була
хатка, около білили. Знаєте, шо таке «около»? Це хата
мазана, а зверху – білена, і оце, де передні двері, – сіни,
призьба і два вікна. Так оці вікна, двері – передній фасад хати – «около» називалося. Його всігда підбілювали
на Великдень. Ззаді хата могла буть тільки помазана,
а оце, іменно, де двері вхідні і вікна, – тут білена хата.

помічають. Багато. І мама розказувала, що хтось крив
хату у цей день, зірвався. Чи вбився, чи покалічився.
В цей день, як шось робиш, може бути лихо. Це в нас
таке свято, стараємся нічого не робити.

ВОД
В
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА На Водохрещю
Водохрещю у Валках батюшка постопосто
ВОДОХРЕЩА
янно вирізає хрест великий, святят водичку, а тоді ку
купаються «моржі» наші. І дітки купаються, і мужчини,
і женщини. І з каждим роком їх все більше, і більше.

ТРІЙЦЯ Зелена
ена неділя. [Хату прикрашали?] ОбізатєльОбізатєль
но. І хату, і под’єзди у нас прикрашають сєйчас. [А які
трави використовують?] Я помню, шо був чебрець.
Та всяку траву клали, шоб пахуча була. І я ще помню
таку бабусину хату. На Трійцю бабуся в основному
уклечувала хату осикою. І на воротах ставили. І двері
уквітчали. Відгоняли злих духів. [Скільки днів зелень
у хаті була?] Взагалі десь тиждь, а потім прибирали і
тваринам віддавали. Спалювали. А зараз, то воно про
просто викидається.

ЛАГ
ЛАГ
БЛАГОВІЩЕННЯ
Птичка не в’є гнізда. Ми старємся на
праздники нічо не робити. В молодості ми його не понімали. А щас уже всьо: в неділю не стираєм. Празник є празник. І дітям так приказуєм: «Пожалуйста,
придержуйтесь». Стараємось не робить того, шо не
позволено.

ІМ

Ф

ЮРІЯ Я знаю,
пою, шо бабуся корову свяченою водою поливала, як перший раз на випас випускала. [А коли
перший раз було? На Юрія?] Десь так. Дивлячись, яка
погода була. Але на дуже молоду траву випускати нізя,
бо корову роздувало. Сочна була. Корова ж зімою сіно
їла. Тоді зразу на сочну траву не можна. На Юрія обичобично садили огірки, гарбузи. Але в нас казали не Юрія,
а Григорія.

ПЕТРА І ПАВЛА Нічо
о такого не було. Сєйчас Петра
і Павла – то понятноє дєло. Хто Петро і Павло – всі
святкують. Я знаю, шо пасічники старалися в цей день
меду накачать. З різнотрав’я якраз був мед такий. І са
самий цілющий, і самий добрий.

ПАЛИКОПА [Казали, що не можна робить, бо хата згорить?] Єсть таке. Казали, шо в цей день на годо нізя
виходити. Ні палати, нічо.
ІЛЛІ Не можа купатися. Вже все. Ні в якому разі не
можна.
УСІКНОВЕННЯ Празник, не можна нічо робити. Особливо кругле різати – капусту. Кажуть, за день до
свята борщ треба варити, потомуша завтра не можна.
[Хліб теж не різали?] Хліб вообще тільки ламали, різати не можна. Різати хліб – це різати живу душу.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО О! Це взагалі страшний празник!
Це ми добре соблюдаєм! [Чому? Що в цей день сталося?] Ой, я про це розказувать не буду. Але цей празник
такий карающий. Може, просто так співпадає і люди

МА
М
АСЛЯ
СЛЯН
НА
А [Що готували
г
МАСЛЯНА
на Масляну?] Вареники варигу
мо. Концерти у нас ставлять, а тоді бурно сидимо, гуляємо. Вареники, млинці – хто шо з дому поприносе.

ТРІЙЦЯ Ламали гілки осики, чіпляли у воротях, вона,
наче, ворогів отганя – злих духів. [Скільки гілки знаходилися у хаті?] Три дні. Потом на горище можна.
Кролям давали. [Викидати не можна було?] Та й викидали. Воно, смотря, шо повісиш, смотря, яка зелень.
А в кого й доси висить. [Казали, що на Трійцю треба
трави лікарські збирати?] Та збирали для себе трішечки. Чебрець, сокорки, ромашка, звіробой, калачик,
шпуриш, мята, ногітки – оце таке. Чаї робили від кашлю, від простуди. Ногітками очі промивали. Сокорки
польові – вони тоже хороші.
ІЛЛІ Нізя купатись. Но щас не придержуються. Щас, як
тепло, – купаються.
СПАСА Спас – рукавички про запас. Святили мед. А є
Спас яблучний – яблучка святят. Хто шо несе.
МАКОВІЯ Печемо маторженики якісь з маком. Коржики. [У вас кажуть «маторженики»?] Та я шо хоч скажу.
УСІКНОВЕННЯ У нас «Головосіки» називали. Не можна
капусту різати, як борщ варити. Тоді додержувалися
строго-настрого: наши бабушки, діди, мамки. У них
дуже строго це все було, а зараз це – так.
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МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Михайлове Чудо нечо не робимо абсолютно. Ну не без того, шо їсти зробити. Свекруха розказувала, шо пішов чоловік на поле, а раньче були свої поля. І він до вечора ходив і не знайшов
поле. Бо це було на Михайлове Чудо – не можна було.
У нас Михайлове Чудо руку відірвало мужчині – він
робив.

СОРОК СВЯТИХ На Сорок святих, мама розказувала, обов’язково пекли «птички». [Так і називали їх?]
Да. [Як вони виглядали?] Як свистульки, мама казала. [Казали, шо ще буде сорок морозів?] Казали. Як
на Сорок святих мороз, то морозу вже не буде. А як
буде тепло, значить, ждіть ще сорок морозів до самої
Паски.

ПОКРОВА Та ходять дівчата в церкву. А ми – ні. Нам же
ж ніколи.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР В Чистий четвер, я пам’ятаю, обов’язково запалювали свічку у церкві. Це на вечірній. І з
цією засвіченою свічкою йшли додому. І я пам’ятаю,
шо у цей вечір завжди тихо-тихо, шо свічка горить і
не тухне. Прийдеш у хату і хрести на сволоку, і де образа зробиш. Паски пекли в червер, у п’ятницю – не
можна, бо у п’ятницю Ісуса Христа розіп’яли. Робили
шось там по-домашньому.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) О, у нас
кожного року робимо вогонь. Ставиться дерево таке,
ми украшаємо його. У нас концерт проходить у Домі
культури. [А в вашу молодість таке було?] Було. Вогонь тіки маленький, невеличкий, тільки так підкидаєш. Страбиє, хто хоче. [Всю ніч стрибали?] Та ні. Зараз
в основном діти стрибають.

с. Огульці

Е

Записала М. Курінна 13 жовтня 2016 р.
у с. Огульці Валківського р-ну
Харківської обл.
від Столярової Майї Тимофіївни, 1936 р. н.

ВЕЛИКДЕНЬ Мама казала, шо на Паску обов’язково
кожна дівчина мала приготувати собі нову одежу.
І наши модістки, швеї тобто, були загружені до самої
голови. І тому ці швеї грішили, ночами шили, шоб
устигнути, шоб дівчата пішли у храм у новій одежі.
[Який це був одяг?] Та вже такий модний. А оті ви
вишиті сорочки вже поховали по сундуках. [Чим фарфар
бували яйця, коли ще не було промислових фарб?]
Та цибулинням. І продавались фарби. [Діти гралися
із фарбованими яйцями?] Да, були. Оце ж на ВеликВелик
день, особливо хлопці, та й дівчата брали крашанку
і цокались нею. Як не розіб’ється мє яйце, значить,
я переміг, забирає побите яйце. Але не забирали, це
ж гра була. [Що зазвичай клали у кошик, як йшли
до церкви на Великдень?] Обов’язково паску, кільце
ковбаски, бо до Великодня ж різали свиню – кабана.
Обов’язково кусочок сала, по-моєму, ще й сіль. Спо
Спочатку їли свячене.

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Різдвяний святвечір материн батько ходив у двір, а там же ж хазяйство. І він
свяченою водою брискав. [Гукав мороза?] «Морозе,
морозе, іди до нас вечеряти!»[Кутю з чого робили?]
З перловки. Обов’язково горшик ставили на покуття.
А покуть ще з соломою.

ІМ

МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) [На Миланки діти
ходили?] І я ходила. Дівчата щедрують під Василя.
Збиралися ми і ходили по дворах і питалися в хазяхазяїна: «Щедрувати можна?» – «Щедруйте!» – «Щедрикведрик, дайте вареник, кільце ковбаски...». [А були
господарі, що не відкривали двері?] Не було таких.
Всі відкривали. Як бідний, і той хоч блинець винесе.
У кожного своя торбина була. Хазяїн ходив і кожнокожному у торбину шось кидав. [На Василя вже лише хлопхлопці ходили?] Зранку, до світ сонця. Вони називались
«посипали». Брали пшеницю, яке зерно. Посипали і
бажали щастя, урожаю, здоров’я. Їм обов’язково да
давали тільки гроші. Багато чи мало, але тільки гроші,
неяких гостинців. [На Миланку «Козу» водили?] Ні, у
нас в селі цього не було. [Діти, як ходили, «зірку» но
носили?] Це я, мій старший брат ходив, і зірку вони ро
робили. Вона на високому такому древі. По-моєму, зірка
восьмикутня. І ото ходили по хатах. У нас називали
«звіздували». Від слова «звізда». І тільки хлопці ходили. І люди дуже радо їх зустрічали, того шо хлопці,
шо великий празник. А хлопчаки по 13, 14, 15 років.
Їх дуже радо і зустрічали, і провожали. [В чому вони
були одягнені?] Та в чому кожного дня ходили.
ВОДОХРЕЩА На Водохрещу, тоді ж морози були великі, у ставку бов’язково ополонку робили у виді хреста.
І ходили смільчаки, а смільчаків було багато, і навіть
дівчата були, купалися. Батюшка свячував оцю ополонку і після освячення – хто хотів, хто міг – окуналися туди. [І в радянський час робили ополонку і запрошували батюшку?] Значить так, Йосип Висарионович
в 1943-му році розорив церкви, а в 1943-му році по
його приказу відкрилися церкви скрізь. В тому числі
і в нашому селі. Вибрали хату, но вона не зберіглася.
Мама мене туда водила. Був батюшка Костя.

ТРІЙЦ
Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я У нас н
ТРІЙЦЯ
називалося «кличання». Обов’язково
перед святом мазали долівку, травою притрушували.
Пам’ятаю, шо шалфей був. В образа клинові гилки
ставили. Обов’язково перед порогом дві гилки ста
ставили і на воротах. [Скільки днів зелень знаходилася у
хаті?] Тиждень. А потім спалювали.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Казали,
купатись не треба було, бо русалки затягнуть. [Як русалок уявлили?] Це дівчата-утопленеці. [На Івана Купала через вогнище стрибали?] Стрибали і стрибають
зараз. Но я ніколи не була, не знаю, як було.
СПАСА Відбирали самі красиві яблука. Клали кошик і ходили святити. А мама казала, шо на Спаса
обов’яково був ярмарок. Казали, шо жінці, в якої померли діти, не можна їсти яблук до Спаса. І дотримувались. Як пригощали яблуком якусь жінку, в якої померла дитина, вона відказувалась.
УСІКНОВЕННЯ Не можна ножа брати в руки цього
дня, особливо різати капусту. Це був великий гріх, і
люди старалися не робити цього.
ПОКРОВА У нас, в селі, храмове свято. Як колись було –
я не знаю. А зараз – літургія. Громади ще такої нема,
бо батюшка в нас молодий і не обізнаний.
ПАЛИКОПА Не в’язати, не косити, можна тільки перевозити снопи з поля. Бо тоді ж била [блискавка] полукіпки, копи із снопами. Все це звозили в
клуню.
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ДВОРІЧАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Гракове
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.
у с. Гракове Дворічанського р-ну Харківської обл.
від Шапіра Павла Єгоровича, 1915 р. н.
ВАРВАРИ Сави-Варвари ночі ввірвали, а дня –
добавили.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили і колись, і тепер.
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє приносять із церкви свічки
запалені і випалюють на сволоці чорним хрести.
СТРІТЕННЯ Як із стріхи капає, то переборе весна, а як
мороз, то переборе зима. Кажуть, шо зима з літом
стрічається. Називають і «Стрітеня», і «Стріченя». Як
у цей день півень води нап’ється, то весна переборола.
Буде рання весна.
БЛАГОВІЩЕННЯ Ворон гнізда не в’є на Благовіщення.

ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починали до Петра.
ПАЛИКОПА Громовий день. Смолія-Палія. Святкують
9 і 10 серпня. Один день – Смолія, а другий – Палія.
Казали, шоб грім не спалив, то нічого не робили. Було
таке, шо у одної хату спалив.
ІЛЛІ До Іллі цибулю вибирають. Після Іллі нельзя купаться. Поговірка є: Ілья наробить гнилья. Як покупаєшся, то висипають чирячки. Кажуть, шо Ілья у воду
насцяв.
СПАСА Прийшов Спас – держи рукавички про запас.
Вже перевалює на осінь. Кажуть люди, шо до Спаса
яблук не можна їсти, але дітвора не дотримувалася.
ВОЗДВИЖЕННЯ
погріб, шоб
НН
ННЯ
Я Здвижання. Закривають
За
жаби не злазилися.
ПОКРОВА
ОВА До Покрови
Покрови всігда сватання, а вже, як після
Покрови, то зареве дівка, як корова.

с. Кам’янка
Кам’янка

Е

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Прибирали, стірали, вимазували усе,
готовилися на Великдень. У Чистий четвер усе картошку сажали, хоч відро картошки посади, це дуже харашо. Ми у цьому году ящик посадили. Уся одинакова: шо та, шо та.

ки кидають, і ляльку цю палять, стрибають через неї.
Роблять так, як воно должно було колись буть. Чи як
було воно колись.

ЯВДОХИ
ЯВД
Я
ВДОХИ
ОХИ [З якого
яко
ого
го свята починається весна?] Явдохи,
навєрноє. 14 марта. Явдошка. А потом Паску ждем же.

ІМ

Ф

ВЕЛИКДЕНЬ Як ідуть
уть у церкву на Паску, то беруть з
собою яйця, сало ріжуть, паску, соль. Все, шо є дома,
несуть святить. Ковбасу домашню раньше робили
перед паскою. Як прийдуть з церкви, то начинають
розговляться – свячене їдять. До паски колись не їли
скоромного. Кожному хватало по яїчку свячоному.
Розговілися і отдихать лажаться. У гості ходять один
до одного. Діти граються у цей день. Яйця катають.
Один катнув, а другий хоче, шоб його яічко вдарило
друге. Єслі вдарив, то забирає яічко, а єслі ні, то остаоставить. Далі слідуючий катає. Яічка красили шелухой із
цибулі. Одварююь яйця і красять. Було, шо і краска
баспеціальна продавалася. Була трава така, я знаю, ба
бушка красила, жовтенькі яйця получалися. Як вона
траназивалася – не помню. Хотіла я колись найти ту тра
ву, я на вид знаю її, але і не найшла. От вона стоїть
у мене перед глазами. Найбільше красили у червоне.
А тепер – порошками, то такі цвєта.

Записала А. Артюх 2007 р.
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Харківської обл.
від Токарєвої Катерини Василівни, (б. д. н.)

ЮРІЯ Ягорія
ія празнують. Гарбузи в цей день сажають.
Хадили па палях і святили.
ТРІЙЦЯ Троіца.
Клечаоіца. Зелена неділя. Зелена субота. Клеча
ють ясенком, кленком, берестком, осиною тільки у
дворах. Осику ставлять коло дверей, у дворі, а в хату
не несуть, у сарай можна. Вона колишеться на вітру.
Кругом гілки дерев ставлять, а татарське зілля не кидають. Клечання стоїть три дня, а тоді ложать його у
сіно. У церкві святять зелень. Я не знаю, де його дівають, бо ніразу не ходила святити. А знаю, шо служба
йде, клечання святють. Оце, шо заповнилось, ішли з
цеї сторони шепелянє, басянє, шаповалянє, звідсіля
йшли по селу. Несли обувачку у руках, а самі – босіком. А тоді перед церквою обувалися. На Троіцу обливалися, шоб дощ пішов.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Перед
Іваном Купалом роблять вінки. Празнують на річках.
Вінки сильно не пускали. У нас так не празнували.
Січас у Дворічному празнують сильно на річці: і він-

М
МА
АСЛЯ
СЛЯН
НА
А [Закликали
[Зак
МАСЛЯНА
весну?] Мы всегда встречали
тут, в селе, собирались всем селом Масляницу. Прово
Провожали зиму и встречали весну. Хорошо праздновали.
Конев
К
онев урежали. Возили дітей. І всіх возили на тєлєгах.
Ну,
Н
у, гарно було.
Р
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Купальське свято було?] І досі празнують. Молодьож
ходіт на речку. Палят. [Cело обходять?] Нє. [Ляльку
роблять?] У Тополях дєлали. Аїр ілі лепеха, як її ще зовуть? От з неї роблять таку куклу, урєжають, косу заплітають з тієї ж лепехи. Лєнти. Тоді було ж такі лєнти
атласні, ілі які були, заплітали. З вишень тоже, в’язали
єю коси отак – вишні. Вінок в’язали. Ото наряджали
її. [З чого вінок?] З цвітов. З усяких дєлали. Це намного старше нас билі дєвчата. Ці от, 32-й або 34-й,
або 36-й – оці робили. Ці гада. А ми памєньше були.
[Як ляльку цю називали?] Маріна. [Ляльку носили по
селу?] Да! Ідуть, отож, по селу і да рєчки пронесуть.
Несли солому хлопці. Пускали її па річці, розбирали.
І запалювали кастьор, і ото пригали через кастьор.
[Багаття як робили?] Просто солому запалять. [Кидали туди якісь колеса старі?] Нє. Січас он, розказують,
у Двурєчній їздють наші, буває на еті вечера. Так там і
купаються ж, і пригають. А тоді, якся вони з поля поприходять, уморються, хоть отак попригають.
Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.
у с. Кам’янка Дворічанського р-ну Х арківської обл.
від Колесник Меланії Петрівни, 1919 р. н.,
Дягілєвої Ганни Петрівни, 1919 р. н. ,
та Плаксіна Івана Йосиповича, 1940 р. н.
ВАРВАРИ Сави і Варвари ночі ввірвали.
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СТРІТЕННЯ На Стрічання, як капає, то кажуть, шо тепла буде весна, і буде вражай.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Рожество кутю варили,
пиражки з гарохам пекли. На покуть сінця несуть і то
туди кампот гарний – груші, яблука варили і настаюєм – становлять. А таді ж, вечером, носять чи крьосним, чи там як, – несуть кутю. Несе пиріжечки, кутю,
поміняють там. Гостинці такі. Грошей же не було. Приказки там разні. Пад вікном співали. Мароза на кутю
гукали. Виходять із мисачкаю. Старі люди знали, шо
казати. Казали Морозу, шоб ягнят не бив. Було, татко
босяка побіжить в кашару, приносить ягня: «Ой, дівчата, хвостики приморозив, був мароз». А вани вже
пакатились там, у сараї, а вано ж мокре і примерзли.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Як пішов колядувать по селу – там
пирага дадуть, там – канхвету. Береш у сумку все.
Принесеш дадому. Хто прийде да нас, то мати ділить і
їм патрошку.

ЯВДОХИ Явдошка гоне кози вже пасти. Праталинки
були на полі, пратають палянки.
СОРОК СВЯТИХ Як мар
мароз на Сорок святих, то буде пізня весна, а як буде тало, то буде рання весна. Цей год
сорок марозів і було. Хто пасіяв рано агарод, а мароз
петяп – і вимерзло. На Сороки пекли бублики. Мама пе
чуть жайворонок. З кіста зліплять, як птичка – носик,
чубчик, і посадють у печі, спечуть – як живий. А таді
несуть у закром, де пшениця. Паставлять його там.
Вже жаваранка прилетів.
ТЕПЛОГО
вилітаТ
ТЕПЛОГ
ЕПЛОГО
ОЛЕКСИ
ЛЕКСИ На Т
Теплого
ОО
еплого Олексія бджоли виліта
ють. Вани пізно вилітали.
ВЕРБНА
НЕДІЛЯ
Вербу
КаВ
ВЕРБ
ЕРБН
НА
АН
НЕ
ЕДІЛЯ
ДІЛЯ На Вер
буу несуть вербу у церкву. Ка
б
жуть «Плащаниця». Приходиш із церкви і начинаєш:
по«Верба б’є – не я б’ю. Недалечко красне яєчко!» Як по
Присвятять вербу, то сажають і прийметься, і расте. При
казували шось у дєтстві. Та й у хаті верба стояла, а де
рівчачок біжит, то встромиш і вже росте. Як верба у
хвоххаті,
аті, то чи шоб халєра не нападала, чи од якоїсь хво
роби.
р
оби. Стариє люди усе признавали.

Ф

Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здаров’я.
Щедрівочка щедрувала,
Під віокнуе підглядала,
Шо ти, тьотю, наварила,
Шо ти, тьоту, напекла –
Неси скоріш до вікна.
Холодне – нехай вам,
А гаряче давайте нам.

СТРІТЕННЯ Стрічаннє – це стрічається зіма з літом. Палавина уже зіми праходить. А шо переборе: чи літо, чи
зіма. Як сніг ще йде, значить, зіма переборола. А як уже
дощ, то вже літо перебороло. Як із стріхи капає, значить, літо перебороло. А як мороз і вітер, то пізня весна
буде.

Е

МАЛАНКИ Щедрують під вікном, а хазяйка виносить
надвір: «Спасіба вам, ребята, шо ви нас провідали».
Як дадуть по п’ятаку – то щастя. А то так – пирога чи
кусок хліба. Як хлопці щедрують, то роблять, так, на
палку – звєзда чи шо. Становлять туди свічку. Ту свічку, шо з церкви принесли. І вани ж ото ходять.

голий – настояще голий. Кажушок там у його лежить,
папону принесе. Стаїть нагами голими. Кригу геть
втберуть з апалонки і як шубуряхне туди. Обмиється,
вилазе, палатєнцем витирається, панадівається і не
хватає. От які люди були. На Хрещеніє беруть крейду,
пишуть хрестики на дверях, шоб нечиста сила не влізла в хату, і в худоби папишуть хрестики, було, крейдинкаю.

ІМ

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Хадили
ли хлопці пасівать. СпіваСпівали: «Сію, пасіваю, на бабку паглядаю. Хоч так, хоч не
так, гани, бабко, траяк». Раньше мама насіння, аріхів
давала. Гроші не давали. То січас балувані – гроші да
канхвети давай.
Щедрик, щедрик, щедрівочка,
Прилетіла ластівачка.
Стала щедрувати,
Гостей привітати.
Хоч так, хоч не так,
Гани, дядьку, п’ятак.

ВОДОХРЕЩА На Крещеніє воду святили. От нали таку
воду – поститься. А на цей день з калонки наберем
прямо і не ходим. Там батюшка да річки на льод приїзжає, хрести робить. А ми наберем – стаїть год–два.
І чіста, як сьогодні набрана. А шо вано таке, хто його
зна? То ж кажуть: «Батюшка хрест умачив». То, мабуть, день такий божественний. Мама розказували.
Вирізають здаровий хрест, таді красні буряки варють.
А вано ж мароз! Повимітають гарно хрест вирізаний
і тоді несуть у цеберку той квас. Заливають. Він за ніч
замерзне. Красний, красний хрест такий. А раньше
тих батончиків не було – з кувшинами. Кувшин вірьовачкаю обв’язали да спішать вперед набрати. Мама
розказували. Прийшов татко, так дєдушку звали, та
й розбив глечик. Пашов до дому без води. У чому ж
він панесе? Пачали набирати в апалонку. А два діда
таких, шо купалися зимою. Уперед скупаються. Палізе

ЧИСТИЙ
Ч
ЧИС
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР На Чистий четвер милися, прибирали у хаті. Це обичай такий. Тут діваться нікуди. Прийшло врем’я – кидай усе. Сідай у ночви – купайся,
йди да річки. Мама кажуть: «Дівчата, вставайте, гром
прагримів». А у нас красні рушники були. Красний
рушник беруть: «Нате, ідіть купайтесь там, а то грим
перший загримів». Треба купаться, шоб були красні
дівчата, шоб були красиві. Красні – то куплені рушники, а були і такі, шо ми вишивали самі. Паску святити
у йому вазили. Хрестики свічкою писали на Страсті.
На дверях і у карови – у сараї. Крейдою писали.
ВЕЛИКДЕНЬ Як ішли на Паску до церкви, то брали паску, яєць, хто сала возьме, хто м’яса. На Паску брали
свічку, у церкві купували свічу, обмотану платочком.
Кладеш платочак на тарілочку, а свічку у те страмляєш. Папаня паїде, два кулька муки возьме. Як спечуть,
то так, як стіна. Ой, паски як напечуть! Мама насажають у таких формах. А таді адна уперла у падалок. На
припічок палізла, звалила її: це така, шо буде у церкву. Папаня казав: «Як привіз у церкву, так моя сама
вища паска була». Висока і заражена. Да ще пакрасить
сахаром, канхветами. Папаня як раскрив, так там усі
баби, маскавки, казали: «Какая Андрєєва удалая. Какую паску спєкла». Високая-високая. Як разгавлялися, так яєчка ж били, сальця кусочок. Яєчко ділили на
всіх. І сусідам ділили, як не пасвятить. Писанки писали. Папаня паска робить разними, а вано, так, пало-
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сачки – рабеньки. То цибулинням пакрасим, так вани
таки, аж чикаладні, а то парашків накупить – і синій,
і жовтий. У парашках красили. Украшали. Приходять
дадому, разгівляються. Яйця наріжуть, уперед їдять.
ЮРІЯ Беруть пшано, беруть сало старе, вішають кателок чи стару цабарку і варять кашу у полі. На вражай.
Шо не доїли, то там повисипають.
ТРІЙЦЯ А як на Троіцу, так ламають клечання і стромляють да карови – скрізь павстрамлюють. Лепеху кидають, шоб од блох. Ідеш, воно – нечиста сила – на
ноги лізе. Далівки памажем, а папаня привезуть. Пакладем, шоб блохи папрападали. Асику ламали, шоб
відьма не йшла каров даїть. І у хаті кльон ставили. Ми
у лісі жили, а уквітчалися на Троіцу. А салав’їв було,
як співають, а кукушок – аж луна розлягається! Старі
люди, як ідуть, то беруть святить букети у церкві на
Троіцу. А як сіно складають, так пакидають. Кажуть:
«Не так миші будуть їсти».

ПОКРОВА Відкіля на Пакрову вітер, таді напротів буде
зіма. Єслі Пакрова іде отак – вітер із запада, то зіма
буде отак іти – із востока.

с. Новоєгорівка
Записала А. Артюх 2007 р.
у с. Новоєгорівка Дворічанського р-ну Харківської обл.
від Гусакової Зінаїди Тихонівни, (б. д. н.), та
Єлисєєвої Марії Іванівни, (б. д. н.)
СОРОК СВЯТИХ [Яка пташка першою прилітає з теплих країв?] Та гуси ж прилетять. Оце, як гуси летять,
і вони балакають самі проміж собою – це буде тепло.
Так вони летять шайками. І посідають на землю. Сиприлітадять отдихають. Це я бачила в полі. Як гуси приліта
ють, кажуть: «О, вже летять гуси з теплого краю. Буде
тепло вже. А як уже летять гуси в теплий край – буде
холодно».
ГРОМОВІ
ОМОВІ ДНІ
ДНІ [Як треба
треба захищатися, як град дуже
ДН
сильний?] Як град сильний був раньше, так виносили
рогачі, кочерги і надвір викидали. Як повикидають –
град перестає. [Чому саме рогачі треба викидати?]
Господь його святий зна. Значить, навєрно, так було
воно. Це ж, зараз, їх нема – рогачів? А колись же ж
були рогачі, чаплії, кочерги. І ото все те повикидають
надвір. Каже: «Господи, прекратися». Або зараз, як
гроза б’є. Оце ж і я часто кажу: «Свят, свят, земля й
небо!» І перехрестюся.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Казали, шоб не хадили купатися, а то утопнеш. На Купала
співали баби. А тепер адпало все співання. Дівчата
плетуть вінки з трави. Надівають на себе. Ідуть да
річки да пускають на воду. Через огонь стрибали,
значить, паженяться. Папарать трудно висижувати.
У дванадцять ночі ідуть у ліс, де вано расте там у
лісі. Порозсідати треба. Як зацвіте, то не допускають
нечисті тебе до цвітка. А як допустять, шоб зірвать,
пато держить крепко цвіток у руці. Приніс дадому, палажив на стіл. А вани, нечисті, падбігли і стукають
у вакно. А він аглянувся, прайшов і немає – украли
убицвітка. А то таке паказується, шо хто зна шо – убивати лізуть, не аглядайся. Як аглянешся – уб’ют. А як
він убереже цей цвіток і разріжеш сам сабі руку, таді
балячтой цвіток закладаєш і заматуєш, заживає таа балячка. А тоді ти будеш такий знакуль, шо де тільки не
схочеш, прийдеш, і тебе ніхто не бачив. Братимеш,
а тебе ніхто не бачитиме. А привда це чи ні, то бог
його знає. Тіки його трудно брать, бо дуже слідять
нечисті у лісі.

лякався. Каже: «Притаївся і стаю. Нехай котються. Аж
шумить. Листя ж насипалось».

ТРІЙЦЯ
«Зелені
Т
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я ««Зе
Зелені
лені святки» у нас називаються. На Троїцю
клєчання приносили. Клєчали в хатах. На кладбище
ходили. Покойників обклічували.
ВОЗДВИЖЕННЯ
Здвиження. То усе, кажуть, ховається.
ОЗДВИ
ОЗДВИ
У погріб нельзя лізти. Одчинять нельзя. Щоб нічого
не влізло в погріб. [В ліс можна ходить?] Нізя, мабуть.
Я не знаю.

с. Піски

пужар, дак треба малаком заливать, бо
ПАЛИКОПА Як пужар,
вадою не заллєш. Як пужар, дак з іконами виходили,
а вано гарить і гарить. Хадили кругом, а вано гарить.
Це треба брать ті ікони, шо абнавлялися.

Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.
у с. Піски Дворічанського р-ну Харківської обл.
від Обухової Пелагеї Федорівни, 1924 р. н. ,
та Михайлової Лідії Тимофіївни, 1938 р. н.

лі купатця вже неможна. Кажуть старі
ІЛЛІ Після Іллі
люди, шо Ілля напісяв у воду. Як на Ілля іде дощ, то
буде гнилля.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Нікола ужє масти пастроіть. На
Пакров толька замаразкі, а на Ніколи так прікує, шоі
на лашадях єздім.

МАКОВІЯ На Макавія пиріжки пекли з маком, а на Спаса – з яблуками.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутью варілі пад Ражство.
Мама – в пєчкє, у мєнє єщьо пєчка єсть, стаіть у хатє,
тагда у пєчкє варілі, тапілі кізяком і станочкі билі,
і ми дєлалі кірпічікі, і тапілі. І жілі жє люді. Да звєзди – нікто нічєво. Кутью варят, піражочкі с квасолью
і маком, кампотік. А ми, малєнькіє, прійдєм со школи, нас било пятєро. Мама: «Дєті, ідітє за сєнцом».
Адін бил у нас мальчік, а ми – 4 дєвачкі. Вийдєм.
«Куд-ку-да, куд-ку-да, куд-ку-да», – ето ми. А он:
«Кур-куру» (пєтушок). Пріходім, бєрєм па жомачкє
сєнца. Прінєсьом і апять крічім, і у святной уголок
кладьом ета сєна. Мама етат чугунок туда ставіт. Ету
кутью викладає нам. Маслом пальє, сахарком пасиплє. Ми паєлі. «А тєпєр, маі дєтачкі, да вєчєра. Ми
будєм разгавлятца». А тади ж да звязди садітся вся

СПАСА До Спаса нельзя яблук їсти, як є діти мертві. Як
пасвятять, таді можна їсти. А тепер – кали зря. Прийшов Спас – бери рукавички про запас.
УСІКНОВЕННЯ На Галавасіченіє шоб не рубав сакираю.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвижання. Не пускали у поле, бо
вужі і гадюки збираються. Дєдушка пишов у ліс, аріхи
збирав. Де пеньок, а там – дірки. Миші наносять туди
аріхів. Він вибиває пеньок і принесе цілу шапку аріхів.
Таді каже: «Думаю, шо це так шумить у лісі? А такий
клубок гадюк котиться». У їх є таке сховище, шо вани
туди падають і там німуються, гадюки ті. Так він ви-
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сємья. Ета ж ніхто нє сядє так, как сєйчас, кто когда
схатєл. А тагда ж зналі: завтрік, абєд і вєчєр вся семья садітся. Паєлі. А у каво маладиє рєбята ілі дєвчата, так мама сабєрє костачкі і виносіш. Я іду вибрасивать: аткуда сабака гавкнє, то туда ж я замуж і
пайду, на ту сторану. А патом пашлі дєвчата дварамі.
Стучіт в акно: «Бабушка, скажітє, как маєво жєніха
будєт звать?» А ана атвєчаєт: «Іван, Костя...» ілі єщьо
что-нібудь. А да мінє хаділ адін с Пєсак, а мая падруга, Нінка, била бальшущая, а я – малєнькая. А снєг
страшний випал. Ми бєрєм, заходім вон туда, с той
старани. Я раззуваюсь і пєрєкідаю калоші чєрєрз забор. Куда мой сапожєк наском ляжє, вот туда я замуж і вийду. А патом у снєг лажімся і вибіваєм. Єслі
утрам чістий слєд, так харашо буду жіть с мужєм,
а єслі пакарявілся – плоха. А мой тагда взял граблі
і єйо слєд пагрьоб. Раньшє загародачкі билі. Я бєру і
щітаю колишкі, а на адном павєшу што-нібудь. Єслі
пападєтца карявий, значіт, будєт паганий муж, а єслі
колишєк харошій, то харошій муж. Вєчєрять крьосним і раньшє насілі, і сєйчас носят. Мароза нє прасілі.

СТРІТЕННЯ Стрєчєніє – зіма с лєтом стрєчаєтца. Єслі
мароз с утра, а пасля абєда солнцє ілі снєг, завірюха,
значіт, будєт тьоплає лєта. А єслі мароз цєлий дєнь,
то єщє будє зіма халодная. Єслі на Стрєчєніє пєтух ілі
курачка напйотца вадічкі, значіт, ужє будєт тєпло.
СОРОК СВЯТИХ На Сóракі «жавороночкі» пєкут із тєста. В адін ложут капєєчку. Каму пападєтца, тот будєт с
дєньгамі, будєт щаслівий. Єслі на Соракі ударіл мароз
в 40 гардусов, то ужє будєт тєпло, а єслі тяпло, то, значіт, єщє будєт 40 днєй мароз.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Алєксєя пєкут бублікі. Мама
наложіт цєлоє донцє (днище), абваріт, а тади в пєчкє
зарумянятца. Такіє вкусниє. Тєсто дєлала нє прастоє,
а вкуснає. Ми стаім, нас пятєро, дажідаєм, кагда ж ана
виймє да даст нам. Ми хватаєм.
МАСЛЯНА Маслєніца.
Маслєніца. Раньшє варєнікі начінают с пятпят
ніци. В суботу бліни гатовілі. У суботу с’єзжаются
зятья. Прієзжають і бліни, і блінци, і арєшікі жарят.
А в васкрєсєньє провади на пост. Пращаются. Бєрут
баби фартукі і пращаются аж да Паскі. Чєрєз фартук
пращаются. Бєрут друг дружку за руку чєрєз фартук.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Ражство шікарний абєд, гості прієзжають жє, зятья. А спать жє гдє? Пріносім
салому в хату, папонкамі застілаєм. Самі і папонкі
ткалі, і скатєрті; всьо на нас било халстіннає: і рубашка, і парткі. Ми в той саломє іграємся, кувиркаємся.
А дньом, у нас вот так, как хата, било озєрцє, папаня
забіваєт кол, дєлаєт калєсо і салазкі прівязиваєт. Ми
па очєрєді садімся, а тє калєсо крутять. Как пакрутят,
санкі как палєтят. Калгана дєлалі. Сдєлаєт із кізяка
кататакой, как тазік, обольйот вадой, оно замєрзнє і ката
єшся. Тади зіми билі нє такіє, тади сугроби билі. Я нє
помню, штоб у нас калядавать хаділі.

рам, как пріходють, так крестчкі пішут на двєрях, на
окнах. На Крєщєніє циган шубу прадайот – самиє
злиє марози.

Ф

ВЕРБНА
ВЕРБ
В
ЕРБН
НА
А НЕДІЛЯ
НЕ
Н
ЕДІЛЯ
ДІЛЯ На Вєрби ужє пупушкі пускаєт. Ідут
в церковь, каждий сломє, посвятіть. А тади сажалі –
втикає в зємлю вєтачкі. Какая – прімєтца, а какая – нє
пріметца. В хату прінасілі.

ІМ

МАЛАНКИ Пєрєд
єд Новим годам гадалі. Бєру бумажку і
пішу: Іван, Костя, Сєргєй – разниє пішу. Паскручіваю
їх і пад галава, пад падушєчку. Утрам уставаю, глаза
нє аткриваю, бєру. Каво витяну, так будєт звать маєво
мужа. Вади станавілі в голаву і палку вот так прівєсілі.
Вот кто прійдє воду брать, то будє сужєний.
мальНовий год пасєвают і маль
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий
зачікі, і дєвачкі. Жєлатєльно, штоб пєрвий мальчік за
шьол. Кажуть:
Сєю, сєю, пасєваю,
С Новим годам поздравляю.
Чі так, чі нє так,
Давай, бабка, чєтвєртак.
Я малєнткая дєвачка,
Я в школу нє хажу.
Хто даст капєєчку –
Спасіба скажу.
Дєва Марія па полю хаділа,
Хріста Бога прасіла.
Да раді,жіта, пшеніца –
Всякая кашаніца.
С Новим годам!
ВОДОХРЕЩА В Балаговке у нас раднічок. Так батюшка на Крєщєніє прієзжаєт. Ми туда ходім па вадічку
свящьонную. Прідьош дамой, всє угалочкі пабризгать
нада в хатє, ва всєх сарайчіках, гдє скатінка. А вєчє-

ЧИСТИЙ
ЧИС
Ч
ИСТИЙ
Ст
чєтвєрг надо било куТИЙ ЧЕТВЕР В Страшной
до
патца, бечь в рєчку. Вєчєром со свєчой горящєй домой ішлі, вижігалі крєст на матіцє, на двєрях.

ВЕЛИКДЕНЬ
ВЕ
В
ЕЛИКДЕ
Л
ИКДЕ
Н На Паску, вєчєром, ідут в цєрковь, там с
ЛИКДЕ
ИКДЕН
дванадцяти
дванадцяти до шостої утра. Постнічаєм. Нє єдят ніні
чаво. А вот, когда посвятють, служба отойдє, тогда
пріходють, садімся всє за стол разгавлятца. І сальцє
мать рєжє па кусочку, і яічко пакрашіть свячонає ж.
Всьо сначала свячонає пакушалі, а патом ужє начінаєтца у нас всьо: і мясноє, і халадци, пірагі. А патом,
позжє, ужє мама: «Дєті, ідітє сюда». Ми падходім.
Яйцав крашоних мати накрасіт. Начіная дєліть. А ми
с етімі яічкамі айда іграть в каток. Ми там єщєщ виігріваєм. Пакотім. Тот пакотіть, і я пакачу. Я виіграла – забрала. Сначала дома разгавляютца, а патом
гості прієзжают. Раньшє яйца красілі в цибулькє.
ТРІЙЦЯ На Троіцу службу на кладбіщі правім. Клєчаньє нєсєм на кладбіщє, прібіраєм, травку сипєм лугавую. В хаті убіраєм пад стєнку ставім, на акошєчкі.
Клєчєньє – карайчік. Кльон – нє рєкомєндуют. Карайчік – лісточкі, на падобіє шєлковіци. Асіну ставят і на
варатах, і возлє карови. Раньшє ідьош – всьо украшєно, а тєпєрь люді нє ставят. В цєркві асвящают зєльє.
Трі дня нєльзя виносіть клєчєньє із хати. На купала
Марінку нарядять, а патом сжигалі єйо. Дєрєвінка,
платьє надєвают. Лєнти прівяжут. Раньшє дєвушкі
на уліцу вийдут, вєнкі виплєтут, адєнут. А коси какіє
билі! Сєйчас нєту такіх кос, сєйчас – лохми. Хлопци
ходят па чужім сьолам, пріглядают сєбє нєвєсту.
ПЕТРА І ПАВЛА На Петров дєнь пєрвий сноп жалі.

ПАЛИКОПА Палєй-Смалєй – 9 августа. Апасний дєнь.
Нєльзя работать. Апасний гром.
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ІЛЛІ Ілья надєлаєт гнілья, єслі дождь пайдьот. Щто астанєтца, то прападьот. Ето паслєдній дєнь купанья,
осєнь подошла.
СПАСА Спас мєдовой 14 августа, а яблачний – 19-го.
Медовой нє празновалі. Раньшє нікто нє тронє яблока,
пока нє посвятят, нє разговєютца. Дєтям тожє нє давалі. Такой бил закон. Ну, можє рєбьонок там украдє.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Бабка Лєнка, бивало, расказивала.
Нєвєстка єйо сєла на дєнь Міхайлова Чуда шіть сваєму мужу парткі. А хтось прішьол с сасєдєй і кажє: «Шо
ж ти шьєш, нинчє ж Міхайлава Чуда». А ана: «Нєхай.
Я Міхайлаву Чуду парткі сашью». Пасміялася. Да как
стала: нє стала балакать – атняло рєчь. Магла только
сказать: «Расі, расі, расі». А шо ета за слова – хто зна?
Ана часта расказивала за Міхайлава Чуда.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвіжєніє. Сдвігаєтся всякая тварь, на
зіму хаваєтца.

с. Тополі

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Раньше у Страсний чєтвєрг нєслі
агонь дамой. Раньшє у церков хаділі. Прінєшєш із
церкві, хрєстік на сволоку делаєш. Так паложена била.
Купалісь, шоб нє балєть. Тєпєр нє балєють, а мруть.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святіть паску, калбаску і сало,
і пшано, і соль – всє беруть. Дома пріходят, садятся за
стол. Разгавляютца. Раньше, казалі, нада сначала яічка
с’єсть. Сєчас Паска, а ми – спім. Церкву ж пабілі. У нас
церков била, так побілі ж. Яічка красят хто цибулєю,
хто парашком, хто чім зря.
оіца прідє – клєчаннє, пойдєм, на магілмагіл
ТРІЙЦЯ Троіца
ку пастовім, дома поставім. Клєчаннє – ета травкаю
прісипаєцца. Тєпєр травка нє присипають, тєпєр же
пали, каври. Клєченнє – кльон.
ІОАННА
ІОАНН
РІЗДВО ІОАННА
КУПАЛА) ПразА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА
(
навалі, алє нє знаю как. Раньшє Марінку ваділі. Сдє
Сдєлаєм із кучі чі з чаго там. Абрадім у всьо сває. Граєм,
пєсні за полєм там, посігаєм – і дамой. Марінку кінєм
в Аскол, і вана пливє.

Е

ПОКРОВА На Пакров день откуда вєтєр подуєт, то такая будєт і зіма. Єслі сєвєрний, то будєт зіма халодная, а єслі южний, то тьоплая. Ужє на Пакров мароз
мостікі строіт, ужє можно било прайті. Ето раньшє,
а тєпєрь зіми нє такіє. Пагода ізмєнілась.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вєрбу святять пєрєд Паскаю. Астаєцца адна нєдєля пєрєд Паскаю. У ета васкрєсєнья святять вєрбу. Пріходят дамой. Хто спіт, таго вєрбачкай
сякуть. «Вєрбакльоз, бєй да сльоз. Красна кока нєдальока, а ти – спіш». Вєрбу у полє садят. У хатє нє
сохраняют.

ПЕТР
П
ЕТРА
А І ПАВЛА
ПАВЛА Пєтров
Пєтров
Пєт
ров дєнь. Жать начіналі на Пьотра.
ПЕТРА
вя
Богу памолімся. Начинають мужікі касіть, а ми – вязать. Кладуть у крєстци, 4 хрєстца – капна.

Ф

Записав О. Васянович 17 вересня 2007 р.
у с. Тополі Дворічанського р-ну Харківської обл.
від Паланської Анастасії Прокопівни, 1916 р. н.
ВАРВАРИ Сави-Варвари ночі вварвалі.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Раждєство
дєство празднавалі. Пад
Раждєство кутю варілі, єлі яє вєчарам. Раньше пшені
пшеніцу тавклі. Паталкєм і варім. Кутью сворім, сворім камкампот, піражкі з квасолькаю. Усьо ета пад святєц стаіть.
А тади, вєчарам, усє сабіраємся і тади ядім. ВаражиВаражилі, но забила как. На празнік мясца вігатавіш. Уже ж
тади, на другой дєнь. І сєчас кутью крьосним носять.
МАЛАНКИ Падд Новий год биваєт, хто шутєйна щєдруєт.
Дєтішкі і досі у нас ходять щедравать. Чітають там.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Пас
Пасєвать
євать счас ходють і дєвачкі,
і мальчікі.
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє в церкву йдєм. Батюшка
служа. Виходя на льод. У нас же там Аскол. Там цер
церков била. Патом прарубку прарубають. Умачів крєст –
праслужів. Тади набіраєм вадічкі і ідьом дамой. Крєст
дєлалі із льда. Красним квасом аблівалі. Дадому прідуть, скатіну пабризкають, у хаті пабризкають і бєрагуть. Он дочка у мєня, у Дварєчнам, прінєсла, і я бєрєгу.
СТРІТЕННЯ Стрєчєньє. Зіма з лєтом стрєваютца. Хто
каго паборє. Биваєт, шо зіма паборєт, биваєт, шо лєта
паборєт.

ЯВДОХИ Євдакії празнік. Пєрвий дєнь вєсни.
СОРОК СВЯТИХ Сóрокі. Бальшой празнік. Сарока гнізда нє мостіть. Мастілі і задушіліся. Буває мароз на
Сорокі. Пєкут бублікі, «жаваронкі». Раньше єдєм на
паля. Биков пакормім – «жавароначкі» аддавалі. Бога
памолімся і єдєм на полє сєять.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Теплий Алєксєй – большой празнік.
Как сонце глянє у марті-мєсяци, уже пчоли вилєтают.

ПА
П
АЛИКОПА
ЛИКОПА Дєнь Палія-Смалія.
П
ПАЛИКОПА
Пантєлєймон. Може
пажар здєлатца. У нас адін случай бил. Адін намалатів
хлєб і льог аддихать, і закурів. Дак пагарєла ж усє. Гріх
работать, дак яго Бог і наказав.
работать,
ІЛЛІ Ілья надєлая гнилья. Ілья у воду насцить. ВсьоравІЛЛІ
но ані купаліся.
СПАСА На Спаса раньше яблачкі святілі. Раньше казалі,
что гріх яблокі єсть. Прішов Спас – бєрі рукавіци при
запас. Халаднó ж ужє.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження. Ето ж усякая гадость злазітца у лєсі пад пні. Лягушкі должни уже нє кричать.
У лєс ходять.

ПОКРОВА На Пакров, биває, уже снєг випадє, но рєдка.
Випадє снєг, а ми єщє на бураку. Халадно. Раньше гаварілі: «С какой старони вєтєр, с такой і дождь».

ДЕРГАЧІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Безруки
Записав О. Ткаченко 9 грудня 2006 р.
у с. Безруки Дергачівського р-ну Харківської обл.
від Бурай Любові Антонівни, 1926 р. н.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Цвіте
папороть] любого дня. Тіки, шоб у двінадціть часов
ночі. І він менутами цвіте тіке. І от [вона каже мені]:
«Я тіке раз – і не зірву. А етот раз уже Господь мене
допустив, шо я зірвала. Вот тепер я могу і вам помогти, і передати [лікувально-магічні знання]». А я ж їй
кажу: «Тоді я на той раз возьму карандаш чи ручку й
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перепишу [лікувальні молитви]». – А вона: «Ні! Ні!
Нада з уст узяти!» – І вона, отак, руки навхрест узяла мої, шоб тіко права рука уверху була, нею ж хреститься, отак. І ми, як вірш учили – по куплєтах: вона
скаже три-чотирі слова – [я повторюю]. – «Ти запомнила?» – «Не все». Ще раз розкаже. «Ану, кажи!» –
Я скажу. Вона: «Так!». Вона далі молитву. «Ану, розкажи сама!» – Уже я розказала. [Це не зашкодило?] Абсолютно. Вона ж папороть зірвала! [Ви теж зірвали?]
Ні. Вона міні передала.

ІЗЮМСЬКИЙ РАЙОН
c. Діброва
Записала О. Боряк 3 липня 2003 р.
у с. Діброва Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Коніної Ольги Платонівни, 1926 р. н.

с. Довгеньке

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю мамка варила яшну. Зараз же з рису варять. А я люблю пшенишну. Кутю заправляємо сахаром, як купимо меду, то і медку положимо. Я люблю кутю з маком. Колись же мати наб’є.
Тепер же нельзя сіяти, бо вони ж усе повибивають.
Кутю варять два рази: одна – Багата кутя – перед Різдвом, а друга – Бідна – перед Крещенієм. Пирожків
напечуть, як є з чого. На Кутю, на Різдво, виходили з
пирогом і слухали, де шось озветься: там собака про
прогавка, там хтось подасть голос, то, значить, туди ви
вийдеш заміж. А то кидали, в яку сторону ботінок упаде,
знімали і через ворота кидали. А йшли люди да ріши
рішили пошутить трохи – взяли. На Кутю мороза гукали:
«Морозе, морозе, іди до нас вечеряти. Не морозь не
курей, не теличок – нечого, не станка нашого». Батько
казав, ми слухали і так позапоминали. Ми у хаті сиді
сиділи, а батько каже: «Просіть, дівчата, мороза, просіть».
Бігає похресник оце, як вечеря. Несе вечерю на Різд
Різдво. [Що він несе?] Кутю бере й несе. [А вони йому що
дають?] Ранче пряники пекли – «баришні», «коники».
Тепер цого нема, а ранче – пекли, форми були такі. Ну,
й там ще чи канфет, чи печення, гроши там, хоч по
потрошки, та давали.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Як рождествували то давали печиво: «коники», «утки», «московки». [Які це «московки»?] Як кукла намальована. З кіста вирізано, юпка
розклєшонна, ножки. Давали пироги. А хто багатший
був, той давав сало, колбасу.

вила, як була молодшою. [Для кого той обід?] Для тих,
шо в церкві ходять люди, так для тих людей. Для всіх,
хто прийде. Тільки ж тоді, як ідеш у церкву, то й несем,
шо в кого є. Чи картошка, чи капуста. [Це Миколай
зимовий чи літній?] На Зімнього Миколая обіди готовили. І ето вже церкву в нас стару розібрали, а маленька там церква така, гарненька, і зараз туди, зараз уже
мало людей, таких як я, осталось, мало. А молодьож
не йде.

Ф

Записала Н.. Жмуд 2003 р.
зюмського р-ну Харківської обл.
у с. Довгеньке Ізюмського
від Гущиної Антоніни Павлівни, 1942 р. н.

гда трудноє время било.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Тогда
З любо крупи мама кутю варила. Крупа перловая,
пшеничная. Потом ставили її на покуті. Узвар варили
з сушеної фрукти. З узваром єлі.

ІМ

ланкували: «Василечку, татку, іди до нас
МАЛАНКИ Маланкували:
в хатку. А я жито не жала – чесний хрест держала, зозолоте кадило...». Гадали, писали імена, клали під поповидушку, яку бумажку витягнеш – за нього замуж вийдешь. Не збувалося.

с. К
Капитолівка
апитолівка

Записала О. Боряк 3 липня 2003 р.
у с. Капитолівка Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Звєрєвої Поліни Данилівни, 1921 р. н.

МАСЛЯНА Варили
діли вареники. Хто не виходе заміж із ді
вчат – в’язали колодку. Із дерева причеплять колодку,
що не виходе заміж. До ніг дівчатам чіпляли. Хлопцям
чіпляли колодки, чого не жениться. [А що треба було,
щоб відчепилися?] Та причеплять і всьо. Горілку не
ставили.
ВЕЛИКДЕНЬ Паски пекли. Самі. Формочки робили
батьки з желіза. В каструльці. Так і пекли. Робили крашанки. Тоді у церкву ходили святити.

с. Оскіл
Записали О. Васянович, С. Чибиряк 4 липня 2009 р.
у с. Оскіл Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Приходько Наталі Петрівни, 1926 р. н. ,
та Зорянської Поліни Петрівни, 1927 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколу в нас церква була,
Миколая. Там обід готовлять у нас, у церкві. І я гото-

РІЗДВО
ХРИСТОВЕ
Р
РІЗДВ
ІЗДВО
ОХ
ХРИС
РИСТОВЕ
ТОВЕ Колядувати ходили на Різдво діти.
приглаПо-моєму, дівчата самі ходили. Малих у хату пригла
шають.
ш
ають. Ввзрослі ходили тоже колядувати. То ті вже
співали харашо. У нас старша була, то, мабуть, п’ять
подруг зберуться і учуться. А тоді ходять колядують.
гуТо тим уже давали, хто шо, а тоді складають вони і гу
ляють. Колядували до Нового году по-старому.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Перед Новим годом ходили щедрувать, а на Новий год – посипать. Посівати можуть
мужики, жінки не ходили. І зараз бігають хлопці, не
так малі, як старшенькі. Посівають в угол якийсь, не
по всій хаті. Посіяли, а те зерно курочкам давали.
ВОДОХРЕЩА Воду святять коло церкви. У нас церкву
ізробили. Раньше воду святили в Осколі. Він замерзав
раньше. Заре – не замерза, бо зробили там дамбу, то
вода йде цілу зіму. А тоді замерзав гарно, льод такий
товщини. Вирубують хрест. Там святять. Люди набирають. Голуби пускали раньше. Дома святили у хаті,
у дворі, шо держали, то худобку святили тією водою.
Хрестики малювали, но зараз не малюють. Воно вже
перейшло на молодьож. Бо тоді ж познимали, порозбирали. Тоді ж у школі було так, шо не давали ходити
й щедрувати. Як підеш, хтось докаже, шо ти ходив щедрувати, то вчителька як визве, як начне доказувати,
чого ви ходили щедрувати або вечерю носити. Вечеряти носили большинство по сусідству, а то хрещеним,
бабі і діду, тьотка чи дядько є. Повитусі не носили
вечерю. А була тут така і не одна. Тоді ж баби принімали роди. Хрещенські морози самі сильні. Да, це
так. Тріщи – не тріщи, а пройшли вже Водохрещі. Хоч
тріщи – хоч не тріщи, а вже буде йти на весну.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

СТРІТЕННЯ Стрєтєніє. Це як з стріх покапає, півень
води нап’ється, ото тоді уже піде на весну. А як ще не
нап’ється, то вже буде весна, а ще будуть морози.
ЯВДОХИ На Явдошку внось картошку. Вона проросте,
то вже її сади. Як мороз на Сорок святих, то ще буде
сорок морозів, а як не буде, то вже не буде морозів.
Колись пекли жайворонки, коржики, бублики.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення у землі не можна
робить. На Благовіщення птичка даже гнізда не в’є.
Зараз, кажуть, як до Благовіщення посадиш картошку, то буде лучча. А мамка нічого не садила до Благовіщеня. Тоді так рано не садили картошку. Апрель
місяць – уже обсадяться. Казали, яка погода на Благовіщення, то така і на Паску. Другий раз, так і совпаде,
а буває – ні.

ПЕТРА І ПАВЛА Жнива починають після Петра. Петра –
літній празник. Кажуть: Петро минає – половина літа
немає. Зозуля кує весною рано, то вона до Петра-Павла кує. Коли вона начинає? Коли як. Коли начинають
розвиваться дерева. І то кажуть, шо на зозулю, то шоб
у кармані обізятєльно були гроші – копійки. Як єсть в
кармані гроші, значить, не будеш нуждаться в грошах.
А як тіки немає, значить, будеш бєдний. А чи правда,
чи нє, я, вобшем, не пробувала.
ПАЛИКОПА Казали «Палія», а шо воно таке – не знаю.
Казав батько, шо на Палія, там, коло лісу, «Бараківка»
називається, там пожар багато попалив.
ІЛЛІ Ілля – конец літа. Кажуть: Ілля у воду насцяв, уже
купаться неможна. Але як тепло, то купались. Як піде
на Ілля дощ, то наробить гнилля.
СПАСА
СА Є Спас яблучний,
яблучний, медовий, є Маковія. Кажуть,
шо до Спаса не можна яблук їсти, поки посвятять.
А їдять. Прийшов Спас – держи рукавички про запас.
вишня
Пироги печемо. Із яблуками, із сливами чи з вишнями – що є.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святять. Прийдуть, то дубчиком дітей б’ють да і взрослих. Кажуть: «Верба б’є – не
я б’ю. Через тиждень – Великдень! Не вмирай, красненького яєчка дожидай». Вербу цю у хаті ставили і
хай стоїть. Хто каже, шо це для щастя, шоб достаток
був. Год вона простоїть, а тоді її спалить. Як ідеш шось
продавати, то треба носить ці дубчики з собою. Оце і
зара ж, у теперішнє врем’я, оце, як вербу посвятять і
вдана горище утикають де-небудь, то шоб гроза не вда
хорила, кажуть. На Вербну всігда замічаємо, шо вже холодно робиться. Вербич – хоч кожух нарич. Вербою
свяченою корівку виганяємо на пашу.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ [Лякали колись: не йди в город, бо там щось є?] Лякали. Казали «там русалка».
[Може, бачив хто русалку?] Ніхто нічого не бачили.
Такий разговор був.

Ф

свічЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Ідуть
ть у церкву, а тоді запалюють свічки і йдуть додому. Шоб вона там не потухла, у шось
пистановлять і приходять, і хрестики становлять, пишуть у хаті на сволоці. Я знаю, шо мам все ото писала
на сволоці. А тепер уже не пишуть, хіба де на дверях.

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО
ЧУД
Ч
УДО
МИХАЙЛОВЕ
О Один сусід збирається сіяти. Йому
кажуть: «Ти куди?» – «Та поїду сіяти». А батько каже:
«А чого це? Сьогодні ж празник, а ти поїдеш». – «Як
посію, – каже, – то буде празник». Поїхав і взяв бобо
рону. Взяв борону на плечі. Приїжджає і хвалиться:
«Не найшов свого поля. Проходив, шукав, шукав поля
і не найшов, да і додому приїхав». Це Михайлове Чудо.
Так буває. Він поїхав сіяти, борону положив на плечі.
Ходив,
Ходив, ходив і не найшов.

ІМ

уть у церкву на Паску, то беруть
ВЕЛИКДЕНЬ Як ідуть
свічечку становлять, яйце, м’ясо, сало беруть – шо у
кого є, сіль святять, а за ножика я не знаю, шоб брали.
Я знаю одних хазяїв, то вона гуску зажарить цілу і в какашолку поставить. Всігда вона ото гуски святила. Яйця
красять у порошках. Розводять і вони зелені, красні,
розові. Колись не пользовались красками, а цибулин
цибулинням. Воно таке, шо не проходить крізь шкаралупку,
чисте яєчко, а саме крашене. Як не дуже густе, то може
бути і жовте, а як дуже густе, то аж коричневе. Святи
Святили єчка у шкаралупі. Мені здається, шо паска должна
бути не дуже висока, а средня, десь сантиметрів 15–20,
а то була така – сантиметрів 30. Як приходять з церкви
додому, то розрізають паску, яєчка посвячені і розгів
розгівляються. Христосуються. Кажуть: «Христос воскрес!
Воістину воскрес!» І цілуються, но з не усіма, а з рідними, знакомими. Вперед береться яйце, одне – не
розрізалося. Це як одне посвятив, то розрізати треба.
ТРІЙЦЯ На Трійцю мазали хату і посипали. Хто любисток ставив, тако по вікнах, то на столі ставили любисток і ламали дерева, які, вобшем-то, і квітчали, і на
дворі ж уквітчали деревами. [Для чого уквітчували?]
Хто його знає? Так зроду воно. І посипали, ранче ж не
поли були, а були ж земляни ці, посипали ми таких
цвіточків, васильки, ну, шо є, чебрець, ранче ж було
воно. Тепер я його шось не бачу, бо никуди не ходю.
[Не казали, шо це зілля для русалок?] Не чула я. Кажуть, це шоб лучче було, шоб ходити по йому. Ну, отоді все збирали, шоб не топтаться по ньому, а шоб воно
перегнивало. Святять зілля на Тройцю у церкві.

ВОЗДВИЖЕННЯ
ВОЗДВИ
В
ОЗДВИ
Гадюки залазять у землю. Нельзя ходить по лісі. На Воздвиження йдеш у ліс, так треба
осторожно. Ходили з дивчатами, так бачили гадюку.
Це там вони шелестять у кущі, ховаються.

ПОКРОВА До Покрови колись дівчата у найми ходили
до заможних робити. Із якого там врем’я договорялись до Покрови робити. На Покрову там їх рощитували, і вони йдуть додому. Після Покрови дівка
зареве, як корова. До Покрови заміж оддають, а після
Покрови уже, вроді, нільзя. Дівка старається, шоб до
Покрови заміж вийти, а не після Покрови. З якої сторони вітер, то так буде і цілий год.
ДМИТРА До Митра дівка хитра.

с. Студенок
Записала О. Боряк 1 липня 2003 р.
у с. Студенок Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Коломацької Марії Іларіонівни, 1923 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Варили кутю, кампот. Раньше
ступа була, товкли пшеницю. Пироги пекли з квасолею і капустою. Кутю ставили на святий куток.
ВОДОХРЕЩА Воду святили. Як була церква, святили на
ставку. Рубали ополонку. Із буряка красили лід. Святою водою бризкали, пили.
СОРОК СВЯТИХ Пекли «жайворонків». Спечуть трошки. Їли самі, худобі давали.
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ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Рано-вранці купалися у кориті.
СПАСА На Спаса яблука святили, виноград, груші, мед.

с. Яремівка
Записала О. Боряк 2 липня 2003 р.
у с. Яремівка Ізюмського р-ну Харківської обл.
від Шалашної Євдокі Олексіївни, 1910 р.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На покуті ставили кутю. З ячменю варили. Товкли на ступі. Перед Різдвом товкли.
Узвар варили. Тоді усе скоромне готовили. Пиріжки
готовили. Дєдушка нагоне півлітру. Мама казала, як
ставила: «Сідайте на порозі, шоб квочка сідала». Ми
квоктали: «Кво-кво». Мороза кликали. Сіда батько і
кличе: «Морозе, морозе, йди до нас вечеряти. І кулаком по столу стукав: «Та не поморозь діток, та не поморозь ягняток». І все приказував, шоб в огороді не
поморозив нічого. Це на первий день Різдва.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Хлібина лежала на столі від
Різдва до Нового року, а тоді її давали худобі. Щедрували дівчата. А хлопці рождествували, посипали.

РІЗДВО На Рождєство жінки тільки колядують. А хлопці ходили на Рождество з хрестом, з звіздою.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям –на здоров’я.
Здраствуйте, та з Новим роком,
та Різдвом Христовим.
А тоді:
Діво, рада стала,
Як на небі хмара.
Над вертепом звізда ясна
Весь світ осіяла.
Над вертепом звізда ясна
Весь світ осіяла.
Де Христос родився – (2 р.)
Килимами посповився. (2 р.)
Пастушок з ягнятком
Перед Божим Дитятком
На колінця припадає,
Йсусом Христом називає.
Здраствуйте, з Рождеством Христовим!
Давали пиріжки, горішки. А тоді хлопці ідуть та несуть
дівчатам – пригощають.

Е

ВОДОХРЕЩА Варили, пиріжки пекли. Так святки проводжають. На ставку воду святили. Хрест рубали,
буряковим квасом красили. Голубів пускали. Ружжа
беруть – стріляють. Були такі, шо і купалися.

клали, і сахарь, і вишеньки. Дєдушка несе на покуть, а
діти: «Кво-кво, цип-цип”. Щоб квочки неслись. Де
кутя – там сінце. На покуті стулочка стоїть, на стулочку сінце кладеться, тоді хліб, пирожки, а тоді – кутя,
узвар. Кличуть: «Морозе, морозе, іди до нас вечеряти». Як дєдушка був, дєдушка кликав. Сидимо за столом, він покликав сидячи, і тоді діти за дідом кричать.

Ф

ого ніззя робить. Бог карає. У нас
БЛАГОВІЩЕННЯ Нічого
одна ходила беременна, сажу трусила. Та зараз дєвочка
ходе страшна. Птичка гнізда не в’є на Благовіщення.
орок святих пекли «жайворон«жайворонСОРОК СВЯТИХ На Сорок
ків», бубликів. Вони невеликі були, хватаємо, біжимо.

ІМ

атєльно всі купалися. Усіх купакупаЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Обізатєльно
ли, шоб короста не нападала. В четвер начинають паспаски пекти. Четвер, п’ятниця. А в суботу вже святили.

дють, становлять кажде своє, як і тепер.
ПАСКА Приходють,
Сало, м’ясо, риба, пасха, пшона, хліба, солі – усе свясвятять. І крашанки обізатєльно. В суботу все було готоготово. Поприбирають і пиріжків напечуть. Хати помазапомазані, пісочком кругом повсипають.
ТРІЙЦЯ Кленок
ок брали, осику, прикрашали вороті від
зглазу.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВ
ВА
АН
НА
АК
КУПАЛА)
УПАЛА) Колись
дівчата плели віночки, на Дінець пускали. Але це було
колись, не при мені. Я вже цього не застала. Це мої
батьки так робили, сестри старші.
СПАСА Святили яблука, мед.

КУП’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Хомине
Записала О. Боряк 1 липня 2003 р.
у с. Хомине Куп’янського р-ну Харківської обл.
від Токарьової Марії Олександрівни, 1914 р. н.
СПИРИДОНА Різали [гілки дерев і вносили до хати] ми
на Спиридона, на Ганни, щоб зацвіли. Тоді всю жизнь
цвісти будуть.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варили – хто з ячменю,
хто рисову, хто з пшениці. А як уже їсти, тоді і мед

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Ворожили на Новий год. Виходили на вулицю, щитають тини. Як у шкурці палка, то
багатий чоловік буде, як гола – голий буде. Виходили і
чечерез хату кидали черевик чи чобіт. Рукою. Кидає че
рез
р
ез хату і куди впаде – туди заміж вийде. На Новий
ггод
од свічку світять, сидять над дзеркалом. Коли сідают
за стіл, кликали долю.
ЧИСТИЙ
ЧЕТВЕР Приносили додому, в хаті хрести наЧ
ЧИС
ИС
малювали. Ідемо до скотини, а тоді посвятять скотину,
хлібця понесуть.
ЮРІЯ Виганяли скотинку, святили, хрестили. Підеш до ліса, там готовлять старші кашу. Например,
я до свої землі дойшла, я молебні наймаю. Батюшка
святе, кругом землі моєї ходе, пєвчі харашо співають. Посвятив. Тоді до ліса дойшли, нас садовлять
їсти. Поїли, а тоді – хто куда. [А ви кашу варили на
полі чи з дому несли?] На полі. Котьол спеціально
був великий. Варять, напримєр, пшоно. Воно аж начне розкіпать. Зварили його, злили юшку. Харашо
засмажують сало, шоб аж рум’яне було. Помастять
кашу і її їдять. Називалась «зливна майова каша».

НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН
смт Нова Водолага
Записала С. Щербань 2008 р.
у смт Нова Водолага Харківської обл.
від Пелехати Антоніни Антонівни, 1936 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Різдво у старих хатах
снопик ставили; кутю, узвар, сіно – у кутку, на лаві.
Сніп заносив батько, снопик пшеничний. І сіно бать-
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ко заносив, а як кутю ставила мати, то квоктали, під
столом квоктали хлопчики, щоб кури неслись. У новому горщику кутю несли, у тому, шо варили, накривали кришкою. На Святвечір було дванадцять страв,
моляться, сідають вечерять. Батько перший бере
кутю. Кутю розводили узваром – рідка була кутя. На
стіл клали кутю у миску, а зверху поливали узваром
із фруктами. З однієї миски їли, кутя з маком. З куті
починали, а тоді – капусняк, рибка, вареники, пироги пекли з пісним. Вечірники приносили вечерю.
Вечеря і пирожки зверху лежать, і ми ж носили, нас
сажают за стіл, одкривают вечерю, пробуют вечерю,
пирожки забирают, свої ложут. По грамі попробуют
куті: «Ой, яка хороша, добра». Назад – закривают,
пирожки міняют і сажают за стіл: «Сідайте, дітки, за
стіл». Наготовлено і пирожки, і риба. Куті їхньої і ми
попробуєм. Їли, не їли – йдем додому. Дают нам гроші, «барині», «коні». «Барині» обов’язково дівчинці,
а як хлопчикові – «коня». Як давали, то казали: «Щоб
ти була така красива, як ця бариня». А хлопчикові:
«А тобі коника, щоб їздив на конику». Ми виходили:
«Спасибі, до свіданя». І пішли від хрещених до своїх – до діда, до баби і так же, заходили: «Добрий вечір, з празником». Вони кажуть: «Сідайте, мої дітки».
Пробуют вечерю, міняют пироги. Дают «барині».
«Барині» скрізь дают. Приходимо додому і понаставпонаставляємо їх скрізь, щоб видно, – вони здорові, дивимося
і тоді їмо. Красиві – розові, білим порозкрашувані.
Вони на вкус добрі. Так і сипляться. Білим кругом
обводили. В одного – гарні, а в другого – ще луччі.
проЗдорові були. Формочками їх робили, на базарі продавали. За неділю продавались, рано пекли. Помню,
мама казала: «Ой, треба купити, бо тоді не купиш».
Стояли і не черствіли, добрі на вкус. Кісто випечене,
добрі були. Ото приходимо додому, раді: ось – крьоскрьосна дала, ось – крьосний дав. Показуємо всім, хто приприйде на Різдво до нас.

ли, на тарілку клали всього по-трошку – покойникам
вечерю. Ну, а утром висипали курям чи корові. Повечеряли, помолилися опять. Ну, й колядували. За столом колядували. А тоді мала коляда ходила. Це ходили
пастирі малі – хлопчики носили «вефлієм» зроблений.
Вдвох носили. «Звізду» крутили. [Як виглядала «звізда»?] Палка і шестикутна зірка. На ту палку ставили
свічку, вона світила. Вертеп грали. Така сценка була.
[Ходили лише хлопчики?] Дівчатка не ходили. Приходили хлопчики від вікно і починали колядувати.
А тоді хазяїн виходе і каже: «Просимо ближе!» У хату
загукували, ставили на стіл скоромне після 12-ти. Ну,
а на Різдво вже велика коляда ходила. На церкву збирали. Це вже і мужики, і жінкам можна було ходити.
Із музикою ходили. Колядували під вікном. Дівчата
пританцьовували. [Музика яка була?] Скрипка. [Які
колядки співали?] «Божий син народився» або «Весела світу новина», «Прийшов днес со небес». Колядки
такі. У кожній хаті пригощали, але вони не напивали
напивалися. На столі ж вечеря – закуска і випивка. Поковтнули,
трошки пограли, з хозяйкою потанцювали, дівчата – з
хлопцями, і пішли дальше колядувати. Село було тоді
велике. На два вечори розділяли село. [Колядникам
що давали?] Гроші давали і садовили їх за стіл. [То
діти ті гроші між собою ділили?] Вони більше в церкцерк
ву давали, но, може, і собі шось оставляли. [А велика
коляда – це вже все на церкву?] Навєрно.

Е
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МАЛАНКИ
М
МА
АЛА
ЛАН
НКИ
КИ [Маланкували?]
[Малланкували?]
анкували?] Ні, у нас там не заведено
було. А тут і сійчас бігають дітлахи. На Маланки, на
Новий год. Посипати хлопці біжать. Ну, й щедрують
на Маланки. [Було так, шо не відкривали дітям?] У нас
такого не було, шоб не відкривали. До всих ходили,
всім колядували під вікна.

с. Знам’янка
Знам’янка

Записала М. Курінна 15 жовтня 2016 р.
у с. Знам’янка
Нововодо
Н
ововодолазького
лазького р-ну Харківської обл.
Нововодолазького
від Вірченко Марії Михайлівни (б. д. н.)

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У нас на
на стіл всігда заносив
покойний батько сніп. Керечун мама пекли великий.
Керечун – хлібина велика. Святили свічку, 12 страв
мама готувала. Пісних. Вареники, капуста. А перва
їжа була – це греблянка. З грибів. Гриби одварювали,
сікли, робили зажарку з мукою, ну, і юшку добавляли
таку густеньку. Це перва їда. Та й тепер, як поїду, то так
же готовлять. Тоді мала коляда ходила. [Крім гріблянки, що ще готували?] І вареники, і млинці. [А риба
була?] Може, і риба була. Я там помню? Вже скільки
років пройшло! Ото наготовили вечерю, йшли до річки вмиваться. Тато – первий, потім – мама, а тоді вже
ми біжимо. У річці помилися, перед порогом стелили
кожух, і хто перший заходе, здоровається: «Дай, Боже,
щасливий Святий вечір!» Мама отвіча: «Дай, Боже,
всім людям і нам, і нашим ворогам!» Тоді садились за
стіл. А ще по долівці трусили сіно, солому. І тоді ми,
як малі були, ходили шукали «гриби». [Горіхи шукали?] Ну, горіхи, «гріби». На колєнки ставали. Помню
ж, лазили попід стіл, попід кровать. Зразу моливу читали, вечеряли. [Ложки перегортали?] Як за стіл сіда-

ВОДОХРЕЩА
ВОД
В
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Перед Водохрещею – Голодний святвечір.
чір. Пісна вечеря була, а на утро йшли воду святити.
Служба була. [Хреста вирубували?] Ні, у нас не вирубували. [А тут?] Тут вирубували один год. [Купалися?]
Та ні, не купалися, мабуть. А тепер служба, посвятили
воду, порасходились по домах.
СОРОК СВЯТИХ [«Жайворонків» робили?] Як я сама,
то кому я буду їх випікати? [А взагалі таке робили?] Та
чула я про таке. Може, хтось шось і пече.
БЛАГОВІЩЕННЯ Нічого ніззя робити на Благовіщення. В церкву ходили, нічого не робили.
МАСЛЯНА Тоже гуляли у той день, як на завтра вже піст
починався. Танцювали, вечеряли. А на завтра вже музики нема, все прекращалося аж до Великодня. Їли все
пісне, на олії. І зараз дотримуються посту. [На Масляну що їли?] Все жирне ще їли.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР [Коли пекли великодні паски?] У четвер пекли і в суботу. В п’ятницю не пекли. А тут печуть у п’ятницю. П’ятниця – це страсний день, це дуже
великий гріх. Тут печуть, коли кому заманеться. [Ви
паски пекли?] Та тепер вже внучка пече. А мати моя
звечора, у нас сім’я була велика, то велике дерев’яне
корито було, запарювала, колотила. Ноччю ставала,
підмішувала. Шо – не знаю, я не інтересувалася тоді.
[У матері була висока паска?] Тут печуть у тазках, а у
нас печуть у каструлях і великих тазиках. Височенка
була, десь 50 сантиметрів. Гарна була. Тепер не знаю
в чому печуть. [Багато мати робила пасок?] Багато, у
нас сім’я велика – два чи три тазики. Віночок, отак,
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зверху робили. Перехрестя і «птички» туди на чотири
кути. І на очі семена чіпляли. Яйцями гарно примазували, жовтками. [Тут як паски робили? Тут «птичок»
не робили, на скільки я знаю.] Ні, не робили. Просто
посипали і все. [Як яйця фарбували?] У цибулинні.
У красках разних. Ще якась голка була, шо свічкую
виписували. Листочки прикладали, в капронні чулки
зав’язували і в цибулинні фарбували. І були жовті такі
цвіточки. І там, і тут таке робили. [Мати писанки писала?] Ні. То ми вже тоді писали. Але шо там: цвіточки, листочки. Тоді закачали в красці, а тоді – свічкою.
Я вже тепер і не знаю, шо і як я писала, шо й його робила. [Хто навчив писати?] Одни по одних, так і понавчивалися. [То Ви писали лише для родини?] Для
родини. Ну, а тепер тут тільки у лушпинні фарбую. Ніяких красок. У цибулиння вкинула, поварила і красиві
яйця получилися.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ У нас, на Закарпатті, як великий
празник, не роблять і сійчас. Як буря велика – палили свічки, і дзвони дзвонили проти бурі, шоб росходилося. [Які свічки?] Громницькі і ті, шо на Страсну
п’ятницю святять.

СПАС Я не помню, шоб у нас, там, святили яблука.
У церкву ходили, а шоб святили шось – я не помню.
[Казали, що жінці, в якої померла дитина, не можна
їсти до Спаса яблук?] І у нас так. Але як вмирала нехрещена дитина, то у якісь дні треба було носити свячену воду на могилку, шоб воно було хрещене. Молитву можна читати і розливати воду на хрест. А тут я
такого не знаю, шоб ходили до нехрещених дітей.
УСІКНОВЕННЯ В той день не можна нічого різати, шо
напоминає голову.
ПОКРОВА Святкували. У церкву ходили. [Казали, шо
після Покрови «дівчина реве, як корова»?] Та тут кажуть! А на Закарпатті – не було. Я мала була, не внивни
кала. Пішли в церкву, погукали в гості, пообідали, по
порасходились.
МИХАЙЛОВЕ
ИХАЙЛОВЕ ЧУДО Там – не празнують, а тут не роро
блять на Михайлове Чудо. Тут – празнують. Було,
дядько вже той умер, на Михайлове чудо він сіяв. Він
коней держав, а птичка вискочила, коні налякалися та
й покалічило його. Поранило його було боринкою. То
й казали: «Михайлове Чудо треба празнувати».

Е

ВЕЛИКДЕНЬ [Звечора йшли до церкви на Великдень?] У нас – там й тут, тоже, йдем на десять часов.
У п’ятницю плащаницю виносять. Тато мій дяком був,
він співав у церкві. 50 год проспівав. Ноччу ми ходили
у свою церкву. Батюшка один був і на кожне село назнаназначав врем’я. Ми жили внизу, а церква у нас на горі. ПоПосвятили, приходили до дому, посідали за стіл. Тато попонарізав свяченого. Всі покуштували. Ну, а тоді вже їли
несвячене. [Як несли кошик до церкви святити, що в
нього клали?] Сіль, яйця, ковбасу, сало, масло – все, шо
було. [Ножа не клали?] Ні. Кошик удвох несли. Тепер
кошик з однією ручкою несуть, а раньше – сім’я ж вевелика була – удвох несли. Біжать навипередки! [На церкцеркву паску приносили?] Ні, там ніколи нікому нічого не
давали. А тут виставляємо. В 12 плащаницю заносять,
робимо тричі обхід церкви. Як виходимо з церкви, обіобішли, поспівали «Христос воскрес» на крльці.

масло, розкачують, стаканом видавлюють. Тоді мак
мочать та мнуть, меду добавляють і качають їх. Самі
їдять і по сусідах роздають, дітлахам.

с. П
Просяне
росяне
росяне

ІМ

Ф

Записала С. Щербань 2008 р.
у с. Просяне Н
Нововодолазького
Нововодо
ововодо
р-ну Харківської обл.
від Курченко Параски Михайлівни, 1916 р. н.

ТРІЙЦЯ [Чим хату
ту прикрашали?] На Закарпатті тоже
прикрашали, как і тут: липою і клинком. У стріхи, в
хату – скрізь встромляли. І в хаті листя клали. А як
коров ми пасли, ми коровам вінки на роги плели на
Зелену неділю. [А у вас Трійцю називали «Зелена нене
діля»?] Свята неділя. [Скільки зелень була в хаті?] Три
дні. Тоди вимітали і палити несли. У п’ятницю, шо пепе
ред Зеленою неділею, як коров гнали, то перевертали
камінці, чи нема шось під камінцями. [А що могли покласти?] Та є такі знахарки, відьми, шо можеть шось
покласти.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) В церкву пішли, празник попразнували і все. Плегати могли, коли осінню картошку збирають, накидають, то
плигали через вогонь. Та в мене сестра була, доплигалася, шо зайнялося плаття на неї, а жінки картошку
вибирали. Вони тушили так, шо вона потім лежала у
лікарні. Одна грудина згоріла, шо вона дітей годувала
тільки однією грудиною. То плигали у нас так. Це вже
осінню.
МАКОВІЯ [Коржики печуть?] Тут – печуть, а там – ні.
[А як на Харківщині печуть?] З молоком, з медом.
Місять обикновенне тісто, добавляють маргарин чи

РІЗДВЯНИЙ
РІЗДВЯ
Р
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
С
ВЯТВЕ
На Святвечір хрону натрут,
квас буряковий переварат, помпушок напечут, пороз
порозрізают,
р
ізают, тоді хроном і квасом заллют; кутя ж, озвар.
Накидают
Н
акидают звару в кутю; пироги пекли з орохом, орох
польовий, круглий, натовчут; вареники з капустою.
Капусняк варили. Як приходили вечірники, то за стіл
їх хто садовив, а хто – ні. Вони кажуть: «Спасибі, ми
не хочемо». Вони, шоб скорій у ту хату, поки раньше,
снігу ж було багато тоді, то шоб ніде не загрузнути.
Носили вечерю до крьосних. Готовлять мама кутю,
узвару і несемо до крьосних вечерю: «Принесла я Вам
вечерю». А то ше так: «Прислали мама й тато до Вас,
принесла вечерю». – «Спасіба, буду куштувати. Яка
вечеря добра солодка». Мама насолодила. Вона тоді
нам винесе: хлопцям – «коні», а нам – «барині», конхветів і гроші – мєлоч, може, копійок 20-30 дає. Понесли вечерю до крьосних, до сусід носили, сусіди до нас
приносили. Ото конфетів нам дадут, «бариньки», уже
меншечкі, дают сусіди, бубличків – шо єсть у людей.
А ми – раді. Приносимо гроші, мамі віддавали, мама
купувала, шо треба було нам. А «бариньки» – їли.
У Водолазі спеціально такі баби є, робили, розкрасювали красненьким, не дуже, а такичко – головки, ножки покрасять. Багато не красили, шоб була чепурніша.
«Бариньки» ті поїмо. Зразу не їли – гралися, дивилися,
у чистенькому їх клали, на столичку, кожне знало свої.
Це – моя «бариня», а то – твоя, одне в одного не брали.
Для куті, у ступі, товкли ячмінь, а тоді кутю варили у
горшку. Соломою топили. Мама несут кутю, а ми: «Піпі-пі», шоб курчата чубатенькі були. За чуба посмикає
дітей. Поставлять на покутя. Сінця внесут, кусочок
хлібця положут.
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ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво хлопці ходили колядувати і носили «звізду». На Різдво ходять із «звіздою».
Дівчата щедрували. Колядували у хаті.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий год «пахолики» ходили накуплять – бубликів. Їх, [посівальників], багато
утром-рано: «Пустіть пахолувати». Рано біжать, собаки
загавкают, уже знают – пахолики, побагато, як ускочат – душ 10-15 пахоликів. Попахолуют: «На щастя, на
Новий год, роди, Боже, жито, пшениця – всяка пашниця. Будьте здорові, з Новим годом!» Посівали житом.
ВОДОХРЕЩА Як вода освятиться на Ордані, берут те
сінце, оддают чи коровка, чи шо. Їздили у Водолагу,
тут недалеко, там річка, і на Ордані святили воду. І
кажне набирало у кушини, у кобушки і несут; свячена
вода і кропильце зроблять, і підут до корови, пишут
крейдою на дверях хрестики і кропильцем тим водою
покроплять.

с. Станичне

МАЛАНКИ,
М
МА
АЛА
ЛАН
НКИ
КИ,, Н
НОВИЙ
ОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
(ВАСИЛЯ)
(В
АСИЛЯ) Колядували. Тут
запряжінка була, але вона до нас приїхала. То вони запря
Понагали коня, сани брали, понаряжувалися всяко. Пона
красюця, платки такі великі клетчасті, понадівають
спідниці довгі. А тут, у селі, ніхто так не робив. За мою
пам’ять такого не було. А тоді вони назбирають, хто
шо виносив [з їжі]. [Діти ходили колядувати?] Діти –
кода. [«Зірку» робили?] Без «зірки». [Ви у дитинстві ко
лядували?] У нас дівчата не колядували, лише хлопці.
Дівчата ходили, як ото щедрівка. [Щедрували коли?]
На Маланки ввечорі ходили. Це як в школу я ходила, у
нас
н
ас було дві зміни: одна – до обіда, а друга – після обід.
вийдеДітей
Д
ітей було багато, не вміщалися в школі. То як вийде
мо зі школи – бігаємо попід дворами. Ну, люди – хто
шо винесе. Хто корж спече чи шось таке. Отаке виносили. А як вже ближче до цього часу, то теж бігали
дітки. Хто копійку, а хто – в кого шо було.

Е

Записав О. Ткаченко 8 січня 2007 р.
у с. Станичне Нововодолазького р-ну Харківської обл.
від Лещенко Галини Пилипівни, 1924 р. н.,
та Пільгуй Поліни Іванівни, 1930 р. н.

зать, чи жестокі стали. Діток даже не пускають, коли
вони чи пахолюють, чи шо. Тоді вечерю не тіки до хрешених носили, а навіть до сусід. Приймали тоді люди.
А щас все відходе. І дітей, щітай, немає: одно або двоє.
[На Святвечір які страви готували?] Сперва ніхто не
додержувався. Їли все, шо в кого було. І холодці ставили, і колбаси – все. А сєйчас, допустім, ми понімаємо,
шо піст і все посне їмо. А люди ж – ні. [Які саме страви пісні були?] Квасолю я варю, бурячок, картошечка,
огірок. Кутю я всєгда варю із перловки. [Окрім перловки, що ще клали у кутю?] Ізюм і мед. А тоді ж зваримо компот. І сперва поїмо куті, а тоді – все. А щас не
сходяться, як раніше сім’ї сходилися. І вони відмічали і все. Щас діти – вони самі собі. Вони ставлять усе,
їдять і холодці, і все на світі. Мій чоловік більше мене
знає, він на три годи від мене старіший. [Ваша мати не
пригадували, на Святвечір солому заносили у хату?]
Це вона нічого не казала. А ми на Святвечір звари
зваримо кутю, сінця клали, а тоді – зверху все. [Чому так?]
Ніхто нічого не пояснював. А тоді ж оте сінце, казали,
курям класти у гнізда, шоб кури неслися. [Мороза гу
гукали?] Ні. А піст кончився, Бог посилав усе їсти. Це до
сьомого числа [січня] не їли [скоромного].

Ф

ою, на Юрія, виганяють скотину, [вперше
ЮРІЯ Весною,
скоцього року], кажут, шоб не боліла. Як купують сковтератину, туді кладуть на хвіртку рушник той, шо втераються, шоб корова переступила, а потом – у двір як
[козайшла – тим рушником витерають ли(е)це їй, [корові], шоб додому не хо(у)тіла, шоб привикала тут.
Шоб привикала вона до цих хазяєнів.

ІМ

КУПАЛА)
УПАЛА) На Ів
ана
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА К
Івана
Купала через будяк плегали. Вінки туді плели із трав:
ромашка, сокирка, волошка – такі польові цвіточки.
НайОто робили ми вінки і плегали через будяки. Найдем такий будяк, шоб у силу переплегнути, шоб же ж
не здоровий. Настребалися, а туді вінки закидали на
хату, шоб, кажуть, голова не боліла. Помню, як дівчата
вінки плели, кидали в воду: куди попливе, шось вони
най
признавали, чи куди заміж піде, чи де який жених найдеця. Молодьож збирали та палили вогнища, плигали
через вогонь. Тоже шось вони там ворожили.

с. Стара
тара В
Водолага
одолага

Записала М. Курінна 14 жовтня 2016 р.
у с. Стара Водолага
Нововодолазького р-ну Харківської обл.
від Добряк Мотрони Іванівни, 1938 р. н.

АНДРІЯ Мама розказувала, шо ворожили. Палили
якусь бумагу на тарілці, на стіні показувало. Вже як
перегорить і попіл буде. І тоді вони шось по тому попілу взнавали. Шо вони там узнавали – хто зна? [Було
так, шо дівчата гадали на дзеркалі із свічками?] Та
було. Але ж я кажу, ми такого вже не робили. Це оті –
раньші, від нас старіші. А ми вже такого не понімали,
шоб таким заніматись.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вечерю носили до своїх хрещених. А як вже підбільшали, то вже не носили. А як
менші були, то, щітай, це вже після голодовки було,
так радий був – якусь копійочку хрещений чи мати
хрещена, чи там канфет дасть, чи шо. То радісно було.
Але все воно поступово відходе. А зараз люди, як ска-

ВОДОХРЕЩА [На Водохреще, на ставку, рубали хрест?]
У нас – нє. За нашої пам’яті не було так. А мама розказувала, шо вони вирубували хрест, а батюшка освящав
воду в колодязях, а потом – на річці. Купалися люди,
хто не боявся. А ми тоже хотіли прорубати на річці та
й: «Ой, шо ви, шоб просудитися!..». Я ж кажу, у людей
нема вєри, вони не понімають, шо це таке.
СТРІТЕННЯ [На Стрітення свічки святили?] Батюшка в
нас ще не служив на Стрітення. У нас ще не було служби, то я в Водолагу ходила у храм, і там, на Стрітення,
свічечки святили, то я і знаю за це. [Коли їх запалювали?] Об’ясняли, шо, може, якесь нещастя чи шо,
тоді запалити, почитати молитву і свічечку спалити.
Лампадочку засвічувати цією свічкою. То в мене є така
свіческа, і лампадку ми нею засвічуємо, і так попалимо її в хаті. А люди у храм не ходять, вони не воцерковльонниє, не знають, шо це таке. [Де зберігають ці
свічки?] На іконочку положу, і там вони лежать.
ЯВДОХИ Треба сорок картошин заносити в хату на Явдокію, шоб урожай був картошки. Як Бог не пошле
урожаю, то де воно візьметься. Я його ніколи не заносю. Прийшло врем’я – посадили. Як Боженька вроде –
хоть занось, хоть не занось.

www.etnolog.org.ua
НОВОВОДОЛАЗЬКИЙ РАЙОН

СОРОК СВЯТИХ [«Жайворонків» пекли?] Пекли. Це ж
Сорок мучеників Маковійов. Кажуть, сорок жайворонків прилетять. Старі люди так казали. Поперекручували ті празники. Пекли сорок «жайворонків». [Що
з ними робили?] Самі їли, а хто і роздавав. А як така
недостача, так напечуть і самі поїмо. [Які були «жайворонки»?] Маленькі. [Про погоду шось казали?] Казали,
шо після Сорок святих буде ще сорок морозів. [Справджувалося?] Ні. Ніхто ж не зна. На все Божья воля.

Украшали ми і вдома, і в храмі. Посипемо травичку,
вєточки поставимо зелененьки. [Яку травичку рвали?]
Та всяку рвали. І васильки, і такі всі пахучі. І любисток,
і таке всяке. Гілки встромляли у ворота. Осику. [Скільки все в хаті знаходилося?] Не знаю. Я, наприклад, тіки
ті вєточки в хаті зняла. З підлоги, неділя полежало,
і забрала. А вєточки ось недавно. [Як з підлоги зібрали траву, то що з нею робили?] Хто каже, шо як ноги
болять, треба парити в цій травиці. А я худобі віддаю.

БЛАГОВІЩЕННЯ [Про Благовіщення казали, що не
можна землі торкатися до свята?] Та кажуть так. Я, допустим, не спішу ніколи в огород іти. Вже після Паски,
ото тоді вже там і в земельці копаться. А до Паски ми
ніколи не виходимо в огород. Ну, а люди – коли попало. Казали, шо на Благовіщення птичечка даже гнізда
не робе. І кажуть, як яйця положуть під курицю на
Благовіщення, родяться або калічки, або ще шо. Додержувалися того, шо на Благовіщення не надо нічого
робить. Худобу не можна було парувать. Цей празник
дуже каратєльний.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) І всі свята були у них перекручені. Це ж празник Івана Хрестителя, Предтечі, а вони казали «Івана Купала». Кидали
вінки дівчата на річку. А тоді ж дивлися, куди хвиля понесе. То казали, шо туди виходитиме заміж. А як тонув
вінок, – не вийдеш заміж вобще. [Через вогонь стрибали?] Нє. [Може, через кропиву чи будяки?] Нє.

СА [На Спаса
Спаса казали, що жінці, яка втратила ди
СПАСА
дитину, не можна їсти яблук?] Казали. І дотримувалися
жінки. Я дотримуюся цього. [Дитина була хрещена?]
Нє. [Дотримувалися лише ті, в кого нехрещена дити
дитина помирала?] Нє. Для всих. Хто согрішив цим, то для
всих. І казала мені одна жінка, вона читала у книжці,
усіх книжок теж не перечитаєш, шо, вродє, як на Спа
Спаса Матінка Божа роздає яблучка діткам. Ті ж матері,
які не їли до Спаса, то тим дає, а яка мама їла, вона
каже: «Твоє яблучко мама з’їла». А чи це правда, чи не
правда? Я в цьому додержуюсь, потому шо я грішна і
плачу, омиваю свої гріхи сльозами.

Ф

Е

МАСЛЯНА Раніше масляну празнували, тому шо були у
кожній хаті корови. Масло наколочували. Такі діжечки були дерев’яні. Набивали і масла, і творогу – все
держали на Масляну. А тоді вареники варили, цілу неділю, щітай же ж, молошне їли. А в це врем’я ніхто не
додержувався. А сєчас же ж – да. Поки держали корову – ніколи було і не понімали цього. А тепер дойшо,
шо треба на Масляну, а як масла немає, то й не їмо.
Хозяйства ми не держимо. Ми пісну пищу їмо. ЗвариЗварили супик чи борщ, чи кашу. Поїли чи з сахарьком, чи з
компотом. Оце так і живем. Не получається додержу
додержуватися Масляної чи М’ясниць.

ІЛЛІ [Казали,
Казали, що не можна купатися у водоймах?] Ка
зали. [І зараз дотримуються?] Купаються, кому коли
здумається. [А раніше?] За раніше – не знаю, мама не
казала. Але каже, як оце Ілля пройде, то вже ніхто не
купався. А сєйчас і купаються.

ІМ

лодки тоже в’язали. Це на первий
ВЕЛИКИЙ ПІСТ Колодки
день поста. У нас, допустім, бригадир ходив попід
дворами. То йдеш, а він неожидано возьме і прив’яже
якусь палку чи шо до ноги. То такі колодки в’язали.
А тоді ж давай випити, давай закусити. А хіба празпразники горілкою проводят? Вєри нема ніякої. Молитвою
треба, а вони – видумки всякі. Аби напитися. Мати
теж розказувала, шо було у них таке.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербуу святили. Батюшка нам об’ясняв:
хай вона буде у хаті, де іконочки, а тоді вже спалити
її. [Паски коли починали пекти?] Я, як стала ходити в
храм, то печу всєгду у вівторок паску собі, а невістці –
у четвер. [Яйця фарбують як?] Яйця я всєгда у шкар
шкарлупі з цибулі, потому шо оті краски сейчас беруться за
руки і позамазують все. Шкурки збираємо і цибулею
красимо. Більше – нічим.
ВЕЛИКДЕНЬ [У вас казали «Великдень» чи «Паска»?]
Паска. [Що клали у кошик, який несли в церкву?]
Люди все несуть і вино ставлять. А я пасочку несу, як
є – кусочок сала і яєчка. А потім все вже можна їсти.
ЮРІЯ Це Георгія Побідоносца. [Про лікувальну
юр’ївську росу розказували?] За це – ні. Але на цей
день водичку святили для худоби, шоб не боліла.
І кропили, і як у кого приболіє худобина – давали попити. І дав Бог, шо проходило.
ТРІЙЦЯ [Як Трійцю у вас називали?] Казали «Зелена неділя». А батюшка в Водолазі поучав людей: «Яка це Зелена неділя? Неділі всі однакові. Це – Трійця». А другий
день – День Святого Духа. [Чим хату прикрашали?]

У
УСІК
СІКНОВЕ
ОВЕ
УСІКНОВЕННЯ
[Казали, що не можна рубати або різати
в цей день?] Казали. А я думаю, що це все суєвєрія:
ножа нізя в руки брати, нізя різати капусту. Нізя ні
нічого. Но я думаю, це просто-напросто суєвєрія. Йому
відрубали голову, безвинному Івану Предтєчі, на блюді принесли. А шо ж: і дров нізя рубати, і різати нічого.
Я такого не дотримувалась. Я в таке не вірю. Я кажу,
шо кажний празник по-своєму об’ясняється. І то – нє
Усікновєніє голови, а у нас казали старі баби «Головосіки». А чого це воно так перекрутити? Я не знаю.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Казали, шо не можна робити. Це
дуже каратєльний празник. Оце моя свекруха, Царство Небесне, один празник вона цей празнувала.
Чому? Каже, мажу хату, білила хату, а дід мій, її син,
спалив погрібняк. Він був вкритий очеретом. Каже,
люди позбігалися, кричат: «Шо ж ти робиш? Сьогодні
Михайлове чудо!» А Іван спалив погрібняк і чуть хата
не згоріла. Так вона один празник тіки празнувала.
І ото мені все казала: «Ні роби нічого!» А так ніяких
празників не празнувала. Казали: «То падлюки тіки
додержуються празників, а робити можна всігда».
ПАЛИКОПА Не можна було робити. Це мама мені розказувала. У те врем’я один мужик йде в поле, а копи
вже понакладали. Кажуть йому: «Куди ти йдеш? Сьогодні Паликопа». А це ж Пантіліїмона Цілітеля. А він
каже: «Як зроблю своє діло – ото буде празник».
А воно, кажуть, не було ні тучі, ніде нічого, раптом
гроза – і попалила оті всі копи. Відтоді скзали, шо це
Паликопа. А так – Пантіліїмона цілітеля.
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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ

ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН
с. Варівці
Записала В. Шмир 22 липня 2009 р.
у с. Варівці Городоцького р-ну Хмельницької обл.
від Шкодяк Ганни Іванівни, 1928 р. н.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО
ИМ
ИМОВОГО
ОВОГО В сусідньому селі, Остапцівці,
наїжбув празник. Дуже багато правилося в церкві, наїж
джало, находило людей з других сіл, бо там празник і
треба відпразнувати Миколая. По відправі всі родину
остаплючасвою впізнають, хто родина, запрошують остаплюча
ни до себе. Я тоже ходила, була на Миколая в церкві,
нам трохи було йти – 1-2 км, а на Ганни вони до нас на
досвято ходять. Але в нас, в с. Варівці, на свято Ганни до
вгий час не правилося, бо в нас не було церкви, нашу
розвалили церкву. Так, було, десь в хаті сходилися,
то там тихенько сходилися, щоб ніхто нічого не чув.
Навіть, коли хрестили мою сестру. Коли нас з церкви
кісізапросили додому, то там пригощали молочним кісі
(холольом. Була капуста, сир кислий, пироги і гишки (холо
правидець). Там дуже святкували, бо празник був, і прави
лося в церкві.

Е

ВВЕДЕННЯ Святкують у нас так, що саме перше, то
варять кутю на те свято. І всі збираються до церкви.
В церкві дуже гарно відправляється, батюшка розказує, що то означає такий день – Введення. Строго
пісний день. А дома, то нічого немає: ніяких звичаїв,
ніяких традицій, щоб щось придумали, щось робиробили – в нас такого не було.

сідів чи десь на дорогу викинуть їх. На Андрія, в кого
є Андрій, то робили гості: приходили дівчата, хлопці,
дарували подарунки. Я все дарувала носовичок, коли
ходила на Андрія.

Ф

КАТЕРИНИ В нас, в селі,
елі, Катерин було дуже мало – тільтільки дві Катерини було на все село, то, може, вони собі
щось і робили, а так, щоб щось поширено, то не було.
В церкві правиться на Катерини там, де є празник КаКатерини, а так-то не дуже святкують той день.

ІМ

АНДРІЯ Ворожили
жили [дівчата]. Я навіть пам’ятаю, як я
була мала, то на Андрія треба муки злагодити, бо треба
пляцки пекти. Напечемо тих пляцків, а води ще треба
принести з криниці в писку, [у роті]. То ми збираємозбираємося з дівчатами – вечорниці. Збираємося і всі, одна за
другою, біжимо до криниці. Треба три рази принести
води в роті. Приносимо тієї води, місимо тісто. Рего
Реготи такі, сміх – шуткуємо, співаємо, аби веселіше про
проходив день. Співали будь-що. Намісимо тих пляцків,
долоньками наробимо, а в мене ще собачка був, що
він приходив за тими пляцками. І печемо тії пляцки
на пательні. Раніше не було духовки, навіть плити не
було, но в п’єцу, під соломою, на пательні пекли. В па
пательні – пляцок, під нею, в п’єцу, горить солома. Напе
Напечемо тих пляцків, скільки нас там було – чи п’ять, чи
сім дівчаток, і ставимо їх в рядочок на лавочку. Ставимо рядочком і тоді закликаємо собаку. Той собака боїться, не хоче йти до хати, бо багато дуже людей. То де
ж він знає, чого його тягнуть до хати? Але прийде, ми
йому покажемо. Він ще зразу не хоче, ще церемониться, а ми його просимо, що він брав і їв. І дійсно, він не
бере з краю, по одному, а бере, де попало. Доти бере,
доки їсться. Було таке, що з’їв всі, але це тоді, коли в
мене був великий собака, бо в мене постійно збиралися на Андрія, бо в мене близько криниця. Чий пляцок перший з’їдає пес, то та перша вийде заміж. [Так
в дійсності було?] Так. Було так. [Якщо чийсь пляцок
не з’їв, то дівчата сумували?] Дуже сумували, бо ж не
вийде заміж. [Але повиходили?] Аякже. Ще таке було,
що стаємо рано – перев’язана фіртка, де заходити на
подвір’я, або ворота відчеплять і віднесуть десь до су-

ГАННИ
ГГА
АННИ
ННИ ЗАЧАТТЯ Престольний празник на Ганни, як в
НН
них на Миколая. Наші люди йшли до с. Остапковці до
них
церкви. А вже звідтам, з Остапковець, вже йшли, то
тягнули, бо то ж рано закінчується служба, своїх людей до себе. Запрошували до нас остапковецьких, а як
вже з’явилася церква в нас, вже 17 років, то до нас вже
приходять на празник. Зразу приходило багато остапковецьких, хмільовецьких, волешківських і немиринські. Одна сім’я немиринська, то все приходила до нас
на Ганни і на Петра. Бо Петра тоже в нас пристольний
празник, летний.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Святий вечір дуже все бігаємо, дуже все лагодимо. Печуть, варять дванадцять
страв і всі – пісні. То так: хто товче кутю, хто теребить фасолю, бо треба такої фасолі, що зо снопа натеребити і наварити фасолі, гороху, сушені. Хто що,
бо кожному доручена своя робота – людини, дитини
чи то старий. То це робиться обістю, а на вечір треба, щоб була в’язка соломи і в’язчинка невеличка сіна.
Сіна легенького, тоненького, не грубого, якого-небудь, а відібраного сіна, щоб принести в вечір, і дуже
всі чекають того вечора, коли прийде господар хати і
принесе тії «діди». «Дід» – це сніп жита чи пшениці, чи
хто що має. Один «дід» ставиться в кутик під образи,
він стоїть аж до Нового року, до 14 січня, а ту солому,
що господар приносить до хати, то воно розстелюється по всіх кімнатах. А кільо комнат було? Хата і вандір,
і ще в сінях. А сіно, що принесе господар, треба мати
чистенький, домотканий вубрус, що на своїм верстаті робили його, і таке полотенце дуже тоненьке, і хто
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І всі перехрестилися, господар випив і пустив колію,
і тоді ми всі, четверо нас було зразу, вже всі кушаємо
вперед кутю, а потім вже всі страви решту, що є на столі: і вареники з капустою, і печені з капустою, і з сушеньою, і капуста печена, і борщ варений, і з грибами
борщ. На свята все був варений борщ з грибами, рахувався пісний, то він добрий з грибами та й фасоля
була варена, та й все були бліни, пампушки рахувалися,
то такі, що вони розчинянні на самій воді, і пісні вони
були. Дуже добрі були на дріжджах. На волії печені,
бо олії тоді ще не було, був волій битий в своїй олійні.
В нас була своя олійня. Його потрохи, бо треба жити
з запасом. Ми ще після того, як вилізаємо з-за столу,
то ще дуже довго граємося в тій соломі, скачемо, ще
колядуємо, бо ж завтра будуть коляди, то треба ж ще
навчитися колядувати, то ми нині ще наколядуємося
і вже так розходимося на свої місця спати. Ми ще до
бабуні ходили, бо ж вечерю ще носили, 6 січня ввечері,
ми дуже чекаємо тої вечері, бо ж понесемо вечерю до
бабуні. Мама спекла калачі, такі здорові, то одна несе
тії калачі, то вже мама дає тії калачі аж під хатою, бо ж
вони великі і не годен нести, бо ж ми малі. І приходиприходи
мо, і приносимо ті калачі – «добрий вечір!» Мама тоже
мовить «Рождество», і в бабуні вже все поставлено на
столі: миска з кутьою вже встригла в тоє сіно, і буханя
хліба так само встригло в сіно, бо здорові колись пекли
бухонці. І ми приходимо, бабуню цілуємо в обі руки,
бо вона тримає хліб, як нас зустрічає. Стрічає нас, тоді
ми поцілуємо бабуню в руку, вона нас – в голову і тоді
ставить хліб, а ми їй вручаємо калачі. І мама там ще
пекла такий медівник, він не був здобний, но таке кіс
кісто з медом і там зроблений на ньому хрестик, він був
такий кругленький. І на кожному кутику, де сходився
хрестик, то на кожному кутику ще робився маленький
хрестик, з такого кіста тонесенького, так, як то сірники,
і такі хрестики були на медівнику, і ще поза тії хрес
хрестики ще було поставлено повидло, бо повидло варили
тоді тоже з яблук, з вишень. З вишень, то так потро
потрохи варили – до чаю, дітям давали, а самі батьки не їли.
А чай запарювався з хліба, не такий різний, як є зараз,
а такий – з хліба: вріже тато кусочок житнього хліба і
палить в грубі, плити немає, но груба, дверцята відкриє
і той хліб на патичок, і над вогнем. Треба спалити той
хліб і так пити чай. Дуже добрий чай з такого припаленого хліба. То бабуня в нас позабирала ті тлумки, то,
така, з кошиком, то та з калачами, бо є дві нас. То одна
несе з кошиком медівник, ще яблук треба хоча би три,
а в більшості – п’ять, бо ми ябка мали, бо нам приносив
мого тата батько, присилав чи татом, чи Сергієм, постійно присилав на свята, бо вони зналися. І на Спаса,
і на свята. Вони все були дуже хороші. І вже закінчимо все теє в бабуні, і бабуня, так само, як вона взяла
від нас той тлумок, так само одній завиває в хустинку,
де були калачі, свій калач і кусочок матерії на плаття,
а другій завиває в той кошик, тоже кусочок тканини на
платтячко. То ми не дійдемо додому – стаємо на вулиці,
мама креше сірник і дивимося, розвиваємо, що то нам
бабуня подарувала на вечерю, який-то там подарунок.
[Чого ж в неї не подивилися?] Не можна. Бо бабуня не
признається, що вона щось дала. Нате вам кошичок
і нате вам хустинку з колачом, а за подарок вона нічого
не казала, не давали в руки, завивали. Но дивитися не
можна було. То ми на дорозі, ще не дійшли, такі сніги
все, були люті зими, а ми стаємо і дивимося, розкриваємо. То ми дивилися в кошику, кошик раз –і розкрився,
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Ф

Е

вмів вишивати, то собі вишив на чотирьох кінцях
квітками. А в нас був вшитий полосами вубрус, шили
самі, но докупляли таку прошву з лляного полотна,
а наше полотно було конопельне, а з лляного полотна,
через весь стіл, були такі довгі прошви – це стрічечки.
По черзі зшивалися прошви тонші, а полотно наше –
більші полоси, і так їх декілька штук. Я знаю, що такий вубрус, ще Женя моя взяла до школи, бо довго він
був в нас. Щось їй треба було, щось стародавнє також
збирали, то вона в мене миски позабирала, такі, що
дай, боже, щастя кругом, тая миска, що на кутю, велика і поливана така, біла всередині, вверху – рябенька,
а всередині, внизу, на дні якась фортеця і там, біля теї
фортеці, – пані, дуже гарно прибрані, в дуже довгих,
широких спідницях і з песиками. Не знаю, чи вона
ще є, одну Женя забрала, а ще одна була трохи збита, то, здається, лишилася, но тоже дуже гарна, велика
така, то це мамі купила моя бабуня, а її – мама. Це вона
подарувала, коли моя мама приносила туди, до бабуні, вечерю, то бабуня все дарувала дітям перкалику на
плаття, а мамі, в цей раз, – миску. Чи купила десь, чи,
може, свої мала? Такі глибокі дві миски: одна –«дай,
Боже, щастя» було написано, а на другій також було
щось написано, але не пам’ятаю, що саме. На одній
була фортеця, а друга – дуже з квітками, дуже великі
три півонії всередині миски, а зверху – біла була. То це
дарувала на Вечерю, на 6 січня. Як принесе господар
все теє до хати, то каже: «Добрий вечір!». Відказуємо:
«Доброго здоров’я! Вітайте гості. Поздоровляю Вас з
днем Святого вечора. Бажаю (того, того...) і дай, Боже,
щоб цей прожили і до другого дочекали». Тоді госпогосподар ставить в кутик того снопа з житом чи з пшени
пшеницею, а тоє все розстілює по хаті, і ми, діти, пішли по
тій соломі, в тую солому – догори, рачки скачемо так,
як жаба скаче – «кве-кві-це-бе-ме-і-га-га», щоб це все
велося у хазяйстві. Все, що є в обістю, то все повтоповторюємо –«му-бе-га», скачимо, перевертаємося на тім
всім, бо Святий вечір. Зі столу знімають старий вовобрус, складають його і ставлять поруч, а на стіл стестелять сіно, щоб сіно було по всім столі, і накривають
новим вобрусом, і ставлять бухання хліба. Іставлять
кутю. Кутя вже зварена – готова, засолоджена; став
ставлять відвар з сушені, наливають у бутилки, а бутил
бутилки були тоді якісь фігурні – круглі, квадратні, то ми
в яку хтіли, в таку і лляли того узвару. І він стоїть на
столі, ставлять килішочок. Вже засідає за стіл, то на
порозкластолі вже є всі тії страви, які повинні бути, порозкла
дувані. Бувало таке, що навіть і не було тих дванадця
дванадцяти страв, але треба, щоб було, але вже порахувати той
хліб і узвар, і сіль, то також рахується, як приправа до
страв, то також рахувалося стравою, може, десь було,
а може, й десь не було. Бо не всі люди мали, бо були і
дуже бідні люди. А котрі трохи моцніші, то мали, а ми
рахувалися середняки, бо багачі, то то були багачі.
І так вже зачиняється тоє питя. Стає господар, знов
благословить всіх – «і за ваше здоров’я, і щоб ви були
щасливі, щоб були славні, щоб слухали мене, я вас не
підведу». І тато, і мама стають, і «Рождество» мовлять:
Рождєство твоє, Христи Боже наш, усія миру і
свєт разума,
В небо звездам служащиє, звездою учахуся.
І Тебе кланяйтесь, сонцу правди,
І Тебя видеть з висоти Востока.
Господи, слава тебе!
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і ми взяли, а там – треба було розкривати. А в кошику
ще було ябко, бабуня віддала, бо так сі віддавала вона.
Частину вечері віддавала назад.

СТРІТЕННЯ
Говорили,
НН
ННЯ
Я Го
ворили, що зустрічається зима з літом.
Якщо холодно, сніг іде, дощ іде, то перемагає зима,
а якщо тепло на вулиці, то вже буде літо.
ЯВДОХИ
Я
ВД
ОХИ На Явдохи,
ВДОХИ
Явдохи, кажуть «Явдоха-плющиця», то все
маю впасти дощ. Хоч він невеличкий, але притрусити
може і мусе. Я зі своїм чоловіком святкували, бо в нас
мама була Явдоха.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ходили одні до других сім’ями, такі
пожилі люди. А вже ввечері ладилися, бо вже завтра –
Коляди. А рано з палазником треба ходити. А палазника вже носили 8 січня. Раненько стаємо, буде нас
мама, що йдіть, дівчатка, йдіть десь з тим палазником.
А що ж ми будемо брати? Когута. Завжди з собою
брали якусь тварину. В нас колись було таке, що притягнули коня до хати. Діти, то все носили когута. Ми
з Женьою за когута і пішли. [Дівчаткам можна було
палазника носити?] Звичайно. Можна було. Але хто
хтів, то носив, а якщо хтось не хотів, то не ходив, але
можна було. А ми дуже того когута, віночок на нім,
ми ще собі звечора приготовили той віночок, і так
косиночкою зробили його, і той когут, на заді лента
вчеплена така, що я казала, що бігала до церкви за
цими лентами, то така лента вчеплена на шийці ззаду,
і так ми того когута несемо до бабуні і так ся тішимося, такі довольні, такі раді, бабуня нас там пригощає
сушеними грушками вареними, юшка з тих грушок,
тоже такий відвар, –що має, то дає, – голубці, пироги,
а голубці обов’язково повинні бути на свята в кожній
хаті, і кутя. І ми вже того палазника завели, нам бабубабуня гроші дала, ми такі довольні, тішимося, ще там до
когось ступаємо, ще до другої бабуні ходили, до діда
ходили. І так, що ми чекаємо Колядів, а колядок тих
мама нас уже понаучувала. От, ми вже під вечір, ще
навіть не дуже смеркалося, ми вже не витримаємо, як
хочемо йти колядувати – дітиська. І давай попід тії
хати – хто що дасть: хто пиріг дасть, хто ніц не дасть,
засуне в хату – і все, хто горіхи, яблука, цукерки, а грогроші не давали так, як зараз. Прийдеш до хати, потім
викинеш з тої торбини, бо торбина є на тоє все, і пеперебираєш: то тоє, то тоє з’їси, то на завтра залишиш.
І так колядували. А одного разу ми ввечері, до нас
прийшли колядувати під вікно, і став, і щось дуже попопогано колядував: «Ісуса Христа розіп’яли…», і все по
вторював, і дуже поганим голосом. І стоїть, хоче, щоб
хтось щось дав, а не вміє колядувати. Все закінчується
9 січня. [«Діда» палили коли?] На Коляди зранку, до
трепалазника. 8 січня Коляди, а 9 просто святкували тре
тій день, відпочивали. Колядники з церкви ходили по
селі. Тоді колядували, но тоже не давали грошей, а хто
що мав. Рахувалося на церкву, а роздавали бідним.

дуже гарний, бо був розовий. Його робили все. Чим
далі, то той звичай відходив. З кожним роком все
менше, менше і менше. І було навіть таке, що святили
воду коло криниці, бо було дуже болото, і дощ йшов,
що не можна було вирубати. Після війни вже не вирубували, тільки сходилися на лед, но брали хрест
вже дерев’яний, як приходили, бо приходили на лед.
Хорунгвів не було, тільки хрести. Брали ще ті хрести,
які були в церкві, коли ходили кругом церкви, з яким
ходили на похорон. [В кого зберігалися хоругви, хрести?] В селі була стара хата, то там це все зберігалося.
І це рахувалася церква, бо туди привозили батюшку,
і він там і дітей хрестив, і правив, коли нашу церкву
розвалили, то була в тій хаті церква. Зарічного була
хата. Вони дозволили, бо вони собі перебралися до
жінчиної хати. [Коли освятять воду, купалися в тій
воді?] Помитися б хотіли. Не тільки хлопці, а всі люди
хотіли помитися в тій воді. В ополонку не стрибали.
Пригали в ополонку моржі.

ІМ

Ф

СОРОК
наС
ОРОК СВЯТИХ Сорок
Сорок
Сор
ок мучеників, то був відпуст у на
шому сусідньому селі, то там дуже празнували.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Де був Василь, то там сходилися.
Ходили хлопчики, і дівчатка посівали. Такий звичай
по сей день. Треба, щоб був перший хлопчик. Якщо
прийде баба перша на Новий рік, то те дуже погано.
Старалися так, щоб зранку хлопчик зайшов і засіяв.

ВОДОХРЕЩА Дуже великий хрест вирубували з льоду, і
діти робили хрестики з житнього поколота, з соломи.
Хрестики ставити в вікно, бо воду хрестять, щоб людина відчувала в хаті, що то Водохреща. Ті хрестики
зберігалися довго. В кожній шибці був хрестик. Робили їх то за день, а готові вже ставили на саме Водохреща. А на Водохреща, то все йшли на лед. Хлопи
всі хотіли йти на лед, щоб рубати того хреста. І от вирубають от таку ополонку і тоді вирубують кавалки
того леду, і витягують на лед, робили з двох кавалків
складали того хреста, а потім ще зверху лили юшку з
червоного буряка, щоб він був червоним. Хрест був

ТЕПЛОГО
ОЛЕКСИ
Т
ЕПЛОГО
ЕПЛОГ
ОО
ЛЕКСИ То всі пасічники, які мали пасіку,
яка би не була погода, виносили на двір поли. Це свято
формувадуже чекали пасічники, бо вони прибирали, формува
ли вулики. То було їх свято.
БЛАГОВІЩЕНЯ
То свято врочисте, то свято таке, що
Б
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ОВІЩЕ
дуже відправа в церкві була. То всі люди йшли до
дуже
церкви, чи то була церква в своєму селі, чи була в сусідньому, але всі йшли в церкву. Всі розходились – хто
до Жучковець, хто до Остапковець, хто куда.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ То була Лозова неділя. То дуже всяке
збиралося. Хто мав лозу, то брав лозу з собою до церкви, а там спеціально в церкві, так, як зараз, служителі
мають принести, староста приносили лозу, щоб було
багато, щоб вистачило всім людям. А хто мав свою, то
не чекав тієї, а посвятив свою і вже мав свячену лозу,
та й ще комусь роздавали. Я пам’ятаю, як мама приходила, коли я була маленька і казала: «Не я б’ю – лоза
б’є. За тиждень – Великдень! Паска-ковбаска, свячене
порося закуцьорбилося». І треба бити цими лозовими
прутиками і вітати з цим святом. Перед Великоднем,
то дуже ходили на ягілку, на веснянки, що кажуть зараз. Рахувати, що всей піст ходили. Було таке, що було
на Садибах, там була тая ягілка, то всі садибними там
були, дітей було дуже багато. На Гнілі було. Наше село
розділене на чотири частини, і кожна частина має свою
назву: Садиби, Гнила, Грабина і Шляхта. У кожному
куточку була організована ягілка. Так вже багато, так
вже всі дітиська дуже співали гарно, всіляких пісень
розказували, що на свята співається. До свят-то ми ходимо, ми ся помучимо всі, що ми ходимо, бігаємо, бо
так дуже чекаємо вечора. І перекрикуємо, хто голосніше співає.А на Шляхті був дядько Іван, то він грав на
гармошці, то там співали і ще грали на гармошку, але
гуляти – не гуляли, не танцювали цілий піст.
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Сидить качур над водою, затиканий лободою,
Барвінку, барвінку, вибирай ся, качурище, що
найкращу дівку.
Ой, скоч, перескоч, вибери, яку ся схоч,
А я скочу, перескочу, виберу ся, котру схочу.
Цю пісню співали коло церкви. Щонайкращу дівку
вибирає і вже з нею сидить, а та, що зразу сиділа, то
стає в строй, і знову співається ця пісня. Тую – ставлять, а тую – вибирають. І так граються, дуже скачуть,
беруться за підручки і – «щонайкращу дівку маю». То
це ця пісня була весела. А всі інші були такі, як в піст
співали. Ще є така, що також вони так швидко:
Зеленії огірочки, простії пупляшочки,
Той ся виє, той ся завиває, той ся розвиває,
Той – зелененький, той – простиленький,
А гарбузи заглядають, чи хорошо зацвітають.
З них всі сміють, з них всі сміють,
А хто буде огірочки завивати,
То той буде мед, горівку попивати.

ПЕТРА І ПАВЛА На Петра
багаПетра – відступ, бо дуже бага
то всього привозили: і хрестики, і образки, і кругом
церкви продавали. Ота церква нова, що є в нас, то
кругом неї продавали, а я ще помню стару церкву, але
жідуже трохи помню, бо дуже багато сиділо сидюх – жі
нок стареньких, що продавали тоє все. Не дуже старі,
«сидуале молоді стидалися сідати і продавати, бо то «сиду
хи» називалися. Продавали, хто що мав: диньки, во
восиношники, ябка, грушки, сушеню. Я ще дуже все лю
любила, як ще за старої церкви, бо свистуни приходили з
других сіл, де гончарі були, приходили на той празник
і приносили тих свистунів. То ті свистуни грали дуже
велику роль, бо дітей було море, бо в кожній хаті троє,
то то було саме менше, то ті були дуже богачі, що не
хтіли дітей багато чи не могли народити. Я пам’ятаю,
як я була маленька, то ми з бабцьою носили муку, все
на Гнилу, там в одній хаті готували, завжди пироги
пекли. І потім, в Остапківцях, кругом церкви застеляпекли.
застеля
ли скатертини. Всі сідали на землю, і всіх пригощали.
І дуже пам’ятаю ті глечики, що продавали. Бо в мене,
як одного разу розбився глечик, то дуже плакала.

Ф

Я, береза, дуба везла,
А Ганнуся в ноги змерзла, (2)
А Іваньо підбігає,
Черевички підшиває. (2)
Черевички, ще й панчошки
На Ганині білі ножки. (2)
А в Києві купувані,
В Проскурові підшивані, (2)
В Ярмолинцях, на риночку,
Пий, Ганусю, горівочку, (2)
Будеш мені за жіночку.

ЮРІЯ «Георгій Победоносець» називали тоє свято. Він
щось там воював, але з ким він воював, я точно не
знаю, бо я книжки не читала, а з тих переказів, що
розказували, то я його не дуже слухала. Тоже його не
дуже святкували, робили все на те свято. Була така
примовка: «На Юра сховайся вже в жито кура». Вже
таке жито велике, що залізе туда ціпля чи курка, і вже
її там не видно. І виганяли вже худобу на пасовисько.

Е

То також пара береться за руки і так роблять попід
руки, попід руки – струмочок роблять.

КУЗЬМИ І ДЕМ’ЯНА Святкували в нас люди, святкували, а чоботар робив чоботи. Йому треба було доробити чоботи, бо треба віддати людини, бо людина хоче
взути. Як він робив тії чоботи, з другої вулиці приходив до нього чоловік, каже: «Що ти робиш? В того
горить хата, давай, ходімо рятувати!». Той каже: «О,
то далеко, до мене мають люди прийти, в мене немає
часу». І – раз, в той момент вітер вирвав з тієї хати сніпок і приніс, і кинув цьому на хату, і його хата згоріла.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ В суботу
боту дуже все витирали, вимивали,
вичищали все в хаті, а в ті дні, то по подвір’ю все порапоралися. А в суботу вдома все поробити, бо ввечір треба
йти до церкви. Крашанок в нас, мальованок, то ніхто
[не робив]. То в Западній, то дуже хтось, колись ходиходили за сіллю, то там писанки, мальованки, хто собі хтів,
то се там собі ще наперед купив, бо знали там люди,
тільнаперед робили, бо треба продати. А в нас були тіль
ки галунки, що в цибулинню варити, то тоді і не дуже
знали, що то цибулиння. Знали, що то був порошок,
що красити галунки. Красили в нім, бо не знали, що
можна в цибулинні, а вже пізніше хтось там розізнав,
Озищо то в цибулинні. А то ще красили в озимині. Ози
мина вже під Великодні свята славна – велика. То вони
получалися зелені, але все одно – галунки. На свята,
на Великодні, ходили збирали паски, то додому не
йдеш, доки до тебе не підійдуть з веретою з чотирьох
чоловік: двоє – з одної і двоє – з іншої. Накидають повно галунок, пасочок, пирогів, мазурків – хто що має.
І в своєму селі бідним роздавали. На Великдень вся
молодь була коло церкви. То ягілка була всі три дні, всі
три дні помучаться люди. Була в нас така жінка, то я
вже пам’ятаю, за моєї пам’яті, що ще мала була, а то їх
було три: Тетяна Борознячка і Лена Басичена, і Манька
Шарагова. То вони вже тую ягілку як виводять, тако:
туди, сюди, і тоді обкрутять всі ті паски в колі, а вони
все виводять. Паски стоять рядами, то вони по рядах
виводять, танцюють і тоді знов дають всіляко, і тоді
знов покидають, і знов виводять всіх на велике коло.
І тоді знов починають другу пісню співати.

ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Зяньківці
Записала С. Маховська 23 червня 2013 р.
у с. Зяньківці Деражнянського р-ну Хмельницької обл.
від Бронецької Олени Семенівни, 1931 р. н.
ВЕЛИКДЕНЬ Колись узяли на Великодні свята та й кругом
хаті барвінок, – вінок виплели, то ще букет такий дужий,
гарно в хаті. А колись-то мастили, тепер – підлога. То колись цего лайника́ коров’ячого помастили, пушками стелили. Така красота, шо не витримаєш! Так гарно у хаті.
[Хто приходив плести вінок?] А дівчата самі.

ДУНАЄВЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Миньківці
Записала О. Боряк 26 червня 2013р.
у с. Миньківці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
від Шляги Оксани Антонівни, 1947 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Застелять подол всей, землю
сіном якимсь чи соломи, хто принесе, називали «дідух». «Дідух» – то ж маленькі сплетені колоски, а це –
застиляли, землю посиплять. Як собі нагадаю, як це
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було страшно чогось, якось все говорили про біди
якісь, про якісь привиди. І вже Святий вечір, тато
приходив, приносив сіна: «Вінчаю вас з цими святами
колядними». А тут вже мама в макітрі вареники підкидає, помастила олією, цибулею. І треба обов’язково
калач, на дечкові спечений, на столі застелено сіно,
бруском застелено зверху і так вм’ятина вже – калач.
Макітра одна – з кутьой, а друга – з варениками. І ми
всі сидимо кругом, помолилися «Отче наш» і вже сідаємо, хто де. Тоді, коли вже повечеряли, тоді тато кидає
шапки, приносить горіхи і кидає нам в солому: «Квокайте, шоб і кури були, і квочки велись». Ми сідаємо
на ті горіхи: «Кво-кво-кво». Отаке було, забавка була.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувати ходили. Вийде хазяйка, тарахкає в подолку фартушком горіхи, то ми вже
не знали як, бо зараз дасть по п’ять горішків нам. Це
шось було дуже тоді важливо – горішок тільки на
Різдво можна було. Восени зібрали і не давали нікому, бо того дерева було мало чи шо. Чомусь дуже мало
було оріхів. Тільки на Різдво можна було горіхи.

зара не заносять. Я, як була маленька, то тато мені
приносив сіна під, на стіл клав сіна, а зверхі – клійонка і вечера. А на землю дітям соломи накидав. Туди
гроші кидали і квокали, і квакали, і нявкали, і гроші
збирали, і цукерки. Бо, кажуть, будуть вестися, будуть
циплята.
Я своїм дітям кажу, трошки принесу: «Кво́
кайте!». А тепер – не годна квочок збутися. А я кажу:
«Квокайте». Збирають і цукерки: «Збирайте і квокайте!» Так багато квочок... Чи воно від теє, чи не від теє?
Дочка вже каже: «Не кажи, шоб квокали». На вечерю
положено дванадцять страв, в честь дванадцяти ученіков. То вареники. А кашу ми тіки варимо пшеничку,
ми кажемо «кутю». Ми даєм мак, горіхи, ізюм, мед.
Покушали куті. І хто до вечері, до зарі не їсть. Вобщем, хто не їсть, тоді свячену водичку п’є і проскурочку їсть, а тоді вже – кутю. Котра лишицця, то кури
з’їдять. Ще, кажуть, як лишається, то души прийдуть
вечерать. То в перший вечір вся вечеря лишаєцця на
столі, а на другий день прибирєцця.
РИС
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
на перший день Свят, це
РИСТОВЕ
ТОВЕ А колядуют
ко
7 январа. То всякі колядки. Вони всі, пошті, церковні.
Ми всі церковних співаємо. На церкву ходят колядуваколядува
ти особєнно. На церкву дорослі ходят. А по хатах ходять
діти. Хто хоче. І дорослі ходять, хто горілки хоче випити.
До хати запрошують. Дітям дают гроші, горіхи, цукерки.
Зараз діти хотять грошей, а не горіхів, цукерки.

Е

ВОДОХРЕЩА Солома [з хати], здається, до Ардані. Тоді
вже дуже чекали, як буде виносити, як вже ми її стерли, там порохи з тої соломи. Виносить тато за ворота.
Відкриває ворота, хрестом сипле ту солому, запалює,
і ми перескакуєм через неї. Це дуже важливо було.
Здоров’я набиратися, перескочити через огонь. Оце я
помню. Таке ми робили. На Ардань.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
(ВАСИЛЯ) Після Р
(В
НОВИЙ
Рождєства – Василія Великого, Новий рік по старому. Я в церкву іду. Посіва
Посівають, ходять діти: «Сійся, родися, жито, пшениця на
щастя, на здоровля, на сей новий рік, шоб вродилося
краще, ніж на той рік». Маленькі діти ходять – і ді
дівчатка, і хлопчики. А щедрують вже на Крєщєніє, це
19 январа. Тоді щедруют, щедруют 18 ввечір, на Свя
Святий вечір.

Ф

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК А на Великодні
ликодні свята, на
Паску, на другий день, ходили хлопці, у відрі воду ноносили і поливати дівчат. Боже, вже повставали рано.
Далі хлопці прийдуть – такий цебер стоїть в хаті, –
хлопзгинаєш голову, і ллють одній, другій на голову хлопці. Як великі парубки до великих дівок приходили, то
вже на вечір запрошували їх. Якщо хлопець дорослий
прийшов уливати дівку, значить, це вже він її кохає, це
вже він прийде на вечерниці до неї. А вечерниці все в
дівохаті були. В мене були три старші сестри, разом дівочили, і це три хлопці приходило, чотири, п’ять. Курять
з татом в хаті. Я поміж грубами сиділа і так заглядаю.

ІМ
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с. М
Мушкутинці
ушкутинці

Записала Ю. Буйських 25 червня 2013 р.
у с. Мушкутинці Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
від Вишневської Зої Тимофіївни, 1937 р. н.,
та Вишневського Віктора, 1959 р. н.

СПАСА То всі
сі так не їдят, в кого померли. От вже вчера
був отакій день, шо вчера роздают дітьом, і тоди вже
сама їси. Се на Яна. Вчера свято було Яна. То в мене сваха, то тоже дитина в неї вмерла, то я її даю черишень,
а вона каже: «Не, мині нічого». Ні вишень, ні черишень.
До Спаса не можна яблучка їсти, [ягоди] – до до Яна.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН
с. Привороття Друге
Записала С. Маховська 28 червня 2013 р.
у с. Привороття Друге
Кам’янець-Подільського р-ну Хмельницької обл.
від Микитюк Марії Григорівни, 1939 р. н., та
Мельник Катерини Яківни, 1946 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Готуєцця вся пісна піща. Повечеряли та й до церкви ідуть. Дідух́ заносять. Но

В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕ
ВЕЛИКДЕНЬ
[Що на Великдень готують?] Всьо, шо
хто може. Як на весіля.́ [Паску печуть?] Аякже, всіляки печем – і велику, і маленьку. Багато пасок. Торти печем і сладке. А паску – само собою, а то – само
собою. Від Паски до Фоміної неділі – нема поста, то
святка. Оцей тиждень – тоже нема поста. Перед Рождєством – Рождєствєнскій піст, «Філіпов» називаєцця,
тоді Великий піст. Зара ось, з понеділка, буде Петрів
піст, Успєнській піст – це четирнадцятого августа до
двадцять восьмого.
МИХАЙЛА Кажуть: «Михайло приїхав на білім коні».
То сніг паде на Михайла.

ЛЕТИЧІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Западинці
Записала О. Боряк 23 червня 2013 р.
у с. Западинці Летичівського р-ну Хмельницької обл.
від Мазурець Олени Василівни,1965 р. н.,
та Роженко Єлизавети Гордіївни, 1919 р. н.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Лєгєнди є за ту криничку. У
одного пана заболіла, не бачила дочка. Сниться йому
сон, шо в такому-то такому селі і лісі недалеко є джерело. Повези туди і дитина прозріє. Поїхали туди, дівчина вмилася і прозріла. З того часу, двідцять другого
травня, всі їздимо, всі з околиць – і западенці, і шрутки,
і греченці. Там відправа проходить. В мене фотографії є
з тої кринички – з церкви, коло тої кринички, відправи.
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Цей рік, то один тільки батюшка був, а то приїжджало
чотири батюшки – відправляють, беруть вже ту свячену воду. І кажен, хто вірить в чудодійні вєщєства, тому
і помагає. То з тих років так весь час і їздять до тої кринички. Двадцять другого числа у нас Микола, празник.
Всі до криниці йдуть. А ще в Чистий четвер, перед Миколою, тоже вніч, треба встати десь в дванадцять часов
чи в час і піти набрати тої води.

свято по хатах першими ходити. Різдво, Паска, Тройця – першими чоловіків пускали, а тоді самі йшли. Бо
баба – жаба. Тоді поздоровлення не таке. Хоч, закличуть хлопчиків чи чоловіків. Посівають лише хлопці
пшеницею. Дають гроші, старшим – чарку [випити].
А колись копійки давали. Пшеницю не замітають
день, а тоді змітають і курям дають. Може бути три
посипальники. По рублю дають.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) На Івана Купала у нас колись вербу наряджали. А, як прикрашали, дуже гарно. Чорнобривці, айстри. То прикрашали. Дуже гарно. До корови несуть, дають корові
їсти, курам кладуть, котові. В хаті цілий рік стоїть, цілий рік, аж доки не обсипеться. А тепер – ні. Інтересне
було життя. Давнє врємя дуже було цікаве. Все соблюдалось. Зараз, бачте, молоді немає. Раніше, я вже двадцять п’ять років роблю, – робили, було молоді багато.
Біля ставка збиралися, костьор палили, вінки плели,
танцювали кругом костра, стрибали. [То це традиційно так було?] Да. Вінки пускали дівчата з свічками. Колись, мама розказувала, – тоже, але вже мами немає.
Мама вже розказала б.

ВОДОХРЕЩА Водяні святки. Кутя варять, товчуть. На
ставку рубали хрест, обливали борщем. Святять воду,
худобу бризкав, худобі на кожні святки по скибці хліба давали.

с. Ярославка

ЯВДОХИ Євдокії. Як ід
іде дощ, то бараболя вродить.
СОРОК СВЯТИХ На Сорок
пиріжСорок святих печуть сорок пиріж
кожноків з горохом – і поїсти, і роздати. З часником кожно
Сому святому пиріжок. Боцьони, як прилітають на Со
рок святих, і ти першого побачиш одного – будеш сам
Щасвікувати, а як двох, то довго будеш у парі жити. Щас
ливий буде тобі рік. Добре, як побачиш, що не сидять,
а летять, бо буде тобі летіти все в житті. Тут боцьо
боцьонів було багато. Щоб привабити боцюнів, то ясеньок
всьох, вони верх зрізали, зробили гніздо, а вони на
намостили. В серпні табуняться і вилетять в кінці серп
серпня.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. На Пасху скати палять. Як Пасха,
там у нас горбок у садках, збирають по селі багато скатів, хмиза всякого, запалюють. «Одіяніє» горить.

СТРІТЕННЯ Стрітенська вода. Беруть у кирниці воду
(Бог посвячів її) і наливають, здається, буде помічня.
«Як півень на порозі нап’ється, то на Юрія він напасеться». «Як буде кап, то буде хап».

Ф

З польового щоденника Л. Артюх,
записано 7 серпня 1989 р.
у с. Ярославка
лавка Летичівського р-ну Хмельницької обл.
від Дрозд Ярини
рини Ларіонівни, (б. д. н.).

БЛАГОВІЩЕННЯ
Пресвятої Богородиці. Велике свято.
Б
ЛАГОВІЩЕ
ЛАГ
ОВІЩЕНН
ОВІЩЕ
ННЯ
НН
Я Пре
Не палити, не варити, не замітати.
МАСЛЯНА
М
АСЛЯ
СЛЯН
НА Їздили ссаньми в гості, вареники щодня з сибарабором. Бо в піст солили сир, масло зберігали. З барабо
лею потім їли. Запусти. Збираються дівчата, хлопці на
лею
вечерниці – горілка, їли.

ВАРВАРИ «Варять
ть кутю до вару». Їдять. Моляться.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Жилний четвер. Пекли з капустою
коржі – жилні. Впереміжку – мука й капуста. Щоб
жилані були люди. В Жилний четвер, як була короста,
купалися у воді, хоч і мороз був. Короста проходила.
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АНДРІЯ Калиту
литу пекли. Балабишки пекли, собаку в хату
заводили, ворожили, чию першу зїсть. Калита. Маком
місять, дірка. Вішають на цвяшок. Накусатися ротом
треба. Їде на коцюбі. «Я їду калиту кусати, а писар
буде по зубах писати!» Треба не засміятися. З кирниці
ворожили: ротом принести води, замісить на долоні
тісто, під голову кладуть коржик – місток. А хлопці
смішать. Хто присниться, то буде сужений.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Вілія. Вариться
Вариться кутя, з риби –
холодець, вареники або млинці з сливками, капуста з
горохом, пиріжки з яблуками – на останню страву. Го
Готовлять звечора на завтра. Кутя на покуті, вар варять з
грушок-сушини, сіно й сніпок жито, а на Водяні свята
приймають жито, ставлять овес. Тато встає рано, сипле кутю, замішає, сідають всі гуртом снідати. Мертві
прийдуть вночі їсти, в ніч на Різдво, – в мисочку все
[насипають], в покуті. Ложки ставлять 2–3.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядують діти, певчі. І тепер колядують. Колись носили звізду, не перебиралися.
Печеня
́ до пампушки, тепер – рулети, ковбаса, холодець, кров’янка, сальтисон, хрін, сало печене, тепер –
коптять. Колись було лише одне порося на рік.
МАЛАНКИ 6-го січня. Багатий вечір, кутю не варять.
Ходять щедрувать. Великі ходять щедрувати тепер,
колись – тільки малі діти. Млинці, вареники, цукерки,
коржики.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Як прийшли хлопчики, то добре.
Посівати на Новий рік. Жінкам не треба в урочисте

ВЕРБНА
НЕДІЛЯ Вербу святять несуть: «Верба б’є – не
В
ЕРБ
я б’ю. За тиждень – Великдень! Церковне яєчко вже
недалечко». Гнітили вербою паску: кладуть вербу на
жар, щоб загнітити паску.

СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ В п’ятницю – Плащівниця. В суботу – правиться. Вогонь клали коло церкви. «Одиянія» – з цвинтаря хрести збирали, що впали, й палять
з воза колеса. Грітися ходили. Паски пекли в суботу.
Піп казав, що не годиться класти вогонь, бо то світили
бандити, що Христа стерегли.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску колодки давали. Дівчата дає
колодку своєму хлопцеві біля церкви на танцях: писанки, крашанки, у хустинку зав’язує. А він їх частує
на вечорницях. Як зірно на Великдень рано – бараболя вродить. Пасхальне від крашанки, шкаралупки, у
грубку кидали, худобі не давали. Крихти від паски курям давали. Кривого танця коло церкви грають, гоїрків завивають і розвивають:
Хто буде огірки розвивати,
Той буде мед-горілку попивати.
Молодиці молодії мед-вино п’ють,
А вражії парубочки передают.
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Христувалися, стукалися, мінялися двома крашанками. Й тепер. Ішли до баби-бранки. Кошик, паска,
крашанки. Баба частує. Багато було людей, бувало, що
до ста душ збирається або в садку, або в хаті. Всі до
неї ішли.
ТРІЙЦЯ Зелені святки. Татарське зілля на долівку клали
на землю. Коминків не робили. А в Трішівцях на Зелені святки – Проводи.
Дерево, [клечання], затикали в
́
стріху. Дериво не ставили. На Зелені святки зілля збирають і купають дітей, як сухоти в кого.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У воді русалки є – зловлять і
залоскочуть. Виходять з води, руки й ноги є, а голова,
як у риби. Під лісом беруться в кружка, танцюють, дівчат до себе ловлять. А тоді знову у воду вертаються.

ПОКРОВА Празник великий. Звідки вітер віє: з теплого – тепла буде зима, з холодного – буде зима холодна.
Щоб все було поробено до зими.

НОВОУШИЦЬКИЙ РАЙОН
смт Нова Ушиця
Записала О. Пилипчук 2012 р.
у смт Нова Ушиця Хмельницької обл.
від Смішко Валентини Сергіївни, 1946 р. н.,
та Скрипника Сергія Сергійовича, 1966 р. н.
ИЛО
ТИ Ходили до лісу нашого, ЗаміхівськоСИМОНА ЗИЛОТИ
ИЛОТИ
го, бо тоді рослинність цілюща. Купались потім у від
відварі із лікарських трав. Старші люди говорили, шо тоді
цілий рік ніяка нечисть до тебе не вчепиться, як ріпях.
То, певно, так і є, бо просто так ляпати не будуть.
ТРІЙЦЯ
РІЙЦ
Я У суботу
РІЙЦЯ
суботу завше замаювали подвір’я зеленими
гілками клену, верби, липи і акації. Гілки встромляли
на даху, на воротах і біля вікон. Ворота замаюють, а от
про то, шоб поле замаювали ше – не чула. Це гілки з
клена, липи беруть для прикрашення подвір’я. Ці всі
квіти у нас залишаються оберегами від всякої напасті.
Їх батюшка ж окропив. Старші люди використовують
трави, як оберіг від болячок і всякої зарази. Помню, ше
бувши малою, завше мама готовила обід і несла його на
кладбище, де накривала стіл для бідних. До мене при
приїздять діти, і ми йдем на цвинтар замаювати могили.
В четвер тоже заведено йти на цвинтар, ніби в гості до
померлих родичів. [Чи знаєте Ви, як «водити тополю»?]
померлих
Дівулі вибирали високу, як тополя, дівчину. Їй вішали
Дівулі
буси, заплітали косу з лєнтами, потім водили селом і
полями. [В які дні потрібно запасатися лікарськими
рослинами?] Як хто говорить. Одні в суботу йдуть в
наш ліс, другі – у четвер. Зараз вже не розбереш. Бабці,
може, ше знають, а ми – вже нє.

Ф

На Івана, на Купайла,
Там ластівонька купалася,
На березі сушилася,
А Ганна журилася.
Чом ти розоньку не цвітеш,
Чом ти, Ганнусю, заміж не йдеш?
А ще червону зацвіту,
А ще молода заміж піду.

ВОЗДВИЖЕННЯ Чесного Хреста.
Треба починати яблу́
ка рвати.

Е

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Купайло. Ясені вбирали у «купайло», на ставок несуть. Купайло квітками прибирали: братики, біленькі і жовті.
Скупають у воді, тричі, виносять: «Скупався Іван, доведеться і нам». Розмовляють, тикають в огірки, щоб
гоїрки були гарні.

УСІКНОВЕННЯ Головосіки. Не можна їсти капусти, цибулі, часнику, мак – все, що головками.

ІМ

ун дівок іде з кожної ленії, [вулиці], йдуть до ставка,
Табун
дивляться вранці і ввечері, як сонце купається, бо воно
тричі вигулькне й скупається – червоне й гарне. І рано,
і ввечері. Так тільки на Івана. Віночки не плели. Купали
Іванів у воді, вбраного, у ставку. Зілля не збирали.

зуля кує до Петра, то осень буде
ПЕТРА І ПАВЛА Як зозуля
тепла. А як до Івана, то осінь погана. Соловей до жнив
не співає, житнім колосом вдавився.
ту затикали «лепухи» у стріху.
МОКРИНИ В хату

СУХА СЕРЕДА Сушать одежу.

ортай бараболі до Івана, бо буде погана.
ІЛЛІ «Не шпортай
А шпортай на Гіллі, то буде тобі й свині». По Гіллі не
можна купатися. Ілля в воду насцяв.
МАКОВІЯ Макк святять, квітки. Сіють, родить добрий.
Коржі з маком ламають у макітрі. Тепер – не сіють, бо
наркомани ходять.
СПАСА Святять яблука, грушка. «Не можна до Спаса яблука їсти», – старі люди кажуть. Бо мати зїсть
дитячу долю, як мруть діти. До Івана ягід не можна
їсти. Мені сон такий снився, що в лісі губи збирала,
опеньки. Заблудила. Добре смеркло. Я присіла, подивилася. Просіка й вогонь на ній. Обставлено дошками
й щілинки, а там – дітки, щось їм сипне хтось, вони
попадають і щось збирають, і їдять, а під другі – стороняться. Дивлюся – коло мене дід. Що це таке? Чому
одні падають, а другі – стороняться? А він каже: «То
діти померлі збирають ягоди, що їм сиплють, а ті, що
сторонилися, то тих дітей мами до Івана ягоди поїли».
А я кажу: «Куди піду?», а він руку на плече поклав і
показав: «Туди йди. На ту просіку». Я прокинулася й
трясуся вся. Такий сон.

РОЗИГРИ Це так називають перші дні Петрівки. Ще
бабця казала, шо тоді вся нечисть вилазить. «Брикси», раніш, були нашим днем. Ото бідні чоловіки, в
той день, все замість нас робили. Жалко, шо забулось
таке свято. «Тополю» водили, добре знаю, а Куста – не
згадаю. «Тополя» завше була гарна дівка, шкода було
таке прогавити. Стільки пісень співалось, а хороводів
ше більше водилось. Ше з четверга плели вінки, які не
викидали, а робили оберегом, та й маювання служило
певним захистом.

ЯРМОЛИНЕЦЬКИЙ РАЙОН
с. Буйволівці
Записала С. Маховська 24 червня 2013 р.
в с. Буйволівці Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.
від Тужанської Фросини Дмитрівни, 1929 р. н.
АНДРІЯ На Яндрія напечут балабушків і ставлят стілець. Застілюють радочком і тії балабушки ставлят.
Приводят пса. Чий пес хватне балабушок, той борше
віддасця. Або кажут ще: «Андрію, Андрію, на тобі коноплі сію. Вродися і мені здайся».
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Казали сусіди, шо цього року
поліття
не буде на кури. «Чого?» – «А зори, – каже, –
́
ти бачив на Святий вечір? Зорів не було. Може, три на
все небо. А там, ті роки, такі зорі, особєнно на Святий
вечір. Небо – всьо в зорах, та й було поліття на кури.
То і квочки були, курчата, а сего року – нема, і зорив
не було». На Сватий вечір виходите на двір, як повечераєш. Перше ж були ложки, дерев’яні, то брали тих
три ложки і йшли, де вишня є близько подвіра, і таракати тими ложками, під тою вишньою. Де пес гавкає, то туди віддасисі. І це десь правда, бо я тарасла
вишнею, а пес гавкнув коло церкви, і я там віддалася.
Це десь правда. От ще таке балакали, шо десь ще дуже
гарно імена називали, а зара – всьо старі імена.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво морози все бувают. Це ж
теж, на Різдво, цего року снігом дуже кидало.

СОРОК СВЯТИХ На Трьох святих повинно бути три
бузьки. На Сорок святих – сорок бузьків має вивестисі. Но вони вилетіли на Сорок святих і, бідні,
десь поховалися, бо дуже сильно зимно було. Каже
батюшка, шо свато Сорок святих вилітають сорок
бузьків, і вони всі сваткують тоє свато, тії бузьки.
На Сорок день, то таки були бузьки, то я бачила.
І вони полетіли таким шнурочком. Я кажу до сусіда,
шо бузьки. А він каже, шо я бачив, як вони летіли.
Кажуть, як бузьок стеле гніздо десь, то шоб його не
зачіпати, бо може хату запалити. Гнізда не можна
скидати.
ВОЗНЕСІННЯ Як не було
було дощу, то на Вознесенія бодай
кварта дощу, но буде. Так, на Вознесеніє рано поросів
трошка – і всьо, но був. От, як довго нема дощу, то ще
Вознестарі люди казали, шо чекай до Вознесенія, на Возне
сенія буде дощ.
ПОКРОВА
ПокровоньОКРОВА
ОКР
Покрову казали тако: «Свято Покровонь
ОВА На Покрову
ко, покрий мені головоньку, всяком таком онучом,
най я сі дівков не мучу».

Е

СТРІТЕННЯ Свічку-громовичку в церкві сватят на
Стрітеніє. Я навіть була на Стрітеніє в церкві, то батюшка казав всім у церкві, шо тую свічку, як дуже
гримит, блискає, то засвітіть її і поставте десь собі
в хаті, шоб вона в хаті горіла. Воно так страшно,
я боюся навіть свічку тую світити. Град казали, як
є град, шоб первий, первак вийшов і взяв, розкусив
того град, якби груда́чку. Первак – перва дитина, шоб
розкусила градочку. Перше іде дощ, ми на бураках
стоїмо, дощ собі іде такий расний, гарний. А зара де
встоїш, як зара прямо злива, як з відра? Дощі сильні,
град був у нас. Кажут, ось в церкві балакают, шо вже,

як громні б’ют, то говорити «Отче наш», зо три раз
можна. То я дуже боюся, то мовю «Отче наш» і кажу:
«Господі, спаси, спаси всіх людей. Боже, подивися на
тую кару, відки вона берецця, шо вона на люди зайшли». То я так собі кажу.

ІМ

Ф

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА На Водохреща ще морози добрі. До ставу
ідуть ще.
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ДРАБІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Свічківка
Записала О. Боряк 2009 р.
у с. Свічківка Драбівського р-ну Черкаської обл.
від Божко Варвари Степанівни, 1943 р. н

КАТЕРИНИ В’яза
В’язали сім’я у підтичку, а на Гандрея
розв’язували і розсівали по подвір’ї і то – старости
пройдуть. Чобота перекидали через хату.
РІЗДВЯНИЙ
ІЗДВЯ
СВЯТВЕЧІР
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ С
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
ЧІР Кутя з ячменю і пшениці. На
Святвечір ложки на покутя кладем для душ.
М
МАЛАНКИ
ЛА
МА
АЛА
ЛАН
НКИ
КИ Хо
Ходили
дили підслухать під вікна, смикать стріху
туди, де в хаті не було мерця, соломину, шукає жита
колосок: скільки пар житин – стільки пар старостів.
Щитали штахвети. Скілько обняв: удівець, молодець.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Це ми всі собралися, помилися, мати нас повикупувала перед Роздвом, посадила на печі, посходилися, попоралися, сідаємо ми всі
до столу. Зразу насипає борщ нам, тут куті хочеться,
а вони ше борщ поставили, борщ ще вчора був, попоставили цей, узвар і поставили кутю, це вже куті ми
понаїдалися, солодка ж, сахар єсть, да з маком, да
понаїдалися, да й на піч полізли спать. Як зварилася
кутя, вийняла баба кутю з печі, бере хлопець рукавичрукавички надіває, бере ту кутю і несе не покуть: «Кутю на попокутю, а узвар на базар». Поставили цю кутю, на Перву
кутю, ставимо так кутю, а на Голодну кутю ставимо
ше й хрестик, мені так хочеться попробувать, а баба
каже: «Не їж, бо ше на лоба вилізе». Отак щіпнеш, от
як пощіпаємо семеро, дак нічого не буде. Сіно клали
під кутю, і те сіно корові віддавали. Ото склали сіно,
бач, до Голодної куті. В нас був узвар, бо в нас був сасадок, і ми в сушняку сушили багато, у нас були груші
такі, шо було так, як сходяться, то давайте узвар, да
давайте груші. А тоді повечеряли, з столу поприбирали.

Як укусить, то її, а як не вспіє, то по морді в сажі.
І хлопці гуляють. Вечеряють. Вареники з сіном хлопцям, з валом, клоччям.

ІМ

Ф

ЙОРДАНСЬКИЙ
СВЯТВЕЧІР
На Голодну кутю вихоЙ
ЙОР
ОРДА
ДАН
НСЬКИЙ
СЬКИЙ С
ВЯТВЕ
ВЯТВЕ
дить дівка скатерку трусити, звідки собака гавка –
туди заміж піде. Мороза кликали. Батько в хаті набира
куті в ложку: «Морозе, Морозе, іди до нас вечерять. Та
не морозь нам ні телятки, ні ягнятки, ні скотинки, ні
дитинки». Об стелю кутею ляп, а вона назад. Тоді їжте.
Мороза попереду нагодували, тоді самі.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
ИГОРОДСЬКИЙ РАЙОН
РАЙО
с. Чичиркозівка
чиркозівка

Записала Л. Артюх
15 липня 1990 р. у с. Чичиркозівка
Звенигородського р-ну Черкаської обл.
від Филипенко Єпистими Юхримівни, 1909 р. н.

АНДРІЯ Зносим борошно. Печем калиту. Сієм. Місим
висівки з водою. Ідем до річки. З річки беруть ротом,
несуть у роті воду. Сміються, воду ковтають. Знов
ідуть. Місять висівки. Пампушечки качають. Назначають. Уводять собаку. Чию візьме, то та заміж піде.
А то – засидиться. Калита. З двох коржів, зубчики,
вухо, шоб причепить. До сволока на ко́цюбу сідає іде,
а там стоїть одна, ганчірка мокра в сажі.
Добрий вечір, ворота́,
А тут висить калита,
А я буду кусать,
А я буду по морді кресать!

П
ПЕТРА
ЕТР І ПАВЛА Мандрику на Петра пекли. Нею зузуля
ЕТР
вдавиться, після Петра не кує.

КАМ’ЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Жаботин
Записали О. Бабенко, В. Головатюк та О. Васянович
28 липня 2008 р. у с. Жаботин
Кам’янського р-ну Черкаської обл.
від Бобошко Ірини Дмитрівни, 1930 р. н.,
Костюкової Г. П., 1939 р. н.,
Парфьонової Віри Афанасіївни, 1927 р. н.,
та Билини Івана Олексійовича, 1926 р. н.
КАТЕРИНИ Дівчата на Катерини гадали, балабушки
пекли і впускали собаку голодну, а вона хватає, то та
дівчина заміж вийде.
АНДРІЯ Калиту пекли. Такий здоровий корж. Його
уквітчували гостинцями. А всередині коржа дірку зроблять, крізь неї лєнту червону простягають,
а тоді в потолок забивають гвоздя, чіпляють корж на
той гвоздь. Та калита гойдається. Береш кочергу між
ноги, їдеш до калити і кажеш: «Здрастуй, пан Калатінський!». А біля калити стоїть той, шо пише по морді.
Він каже: «Здоров, Кочеринський!» – «Я приїхав до
тебе калиту хватать!» – «А я буду пером писать!». Ото
сажі наколотять і тільки той хоче вхватить, а він пись
по морді! Обмажуть як повинно бути. І ото весь вечор
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прогуляють, поки переїдуть усі. А тоді вже ту калиту ставлять на стіл, випивають та їдять. [Що пили?]
Самогонку-бурячанку. І дівчата, і хлопці пили. [Де
збиралися Андрія святкувати?] Та у кого договоряться. Дівчата зносяться – та картошки принесла, та сала
принесла, та хліба – шо в кого було. І гуляють до ранку. [Хлопці з дівчатами лягали спати?] Хто з ким соглашався. І цілувалися, і обнімалися.

СТРІТЕННЯ На Стрітєніє зіма з літом стрічається. Якшо
на Стрітєніє капає з стріхи, значить, весна буде пізня,
а якшо не капає, то буде затяжиста весна.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять на Святий вечір
перед Божеством, а другу – на Голодну – перед Орданею. Два рази варять. Варять найбільше з ячменю.
Кутя ячмінна. Січас варять і з рису, з чого попало,
а тоді кутя була яшна. Варять озвар і тоді тею юшкою
заправляють, сахар сиплють, як мед є, то добавляють,
а як нема, то не добавляють. Мак обізатєльно добавляють. Кутю ставлять на покуті у хаті, на вуглу. Кулебечко роблять із сіна зеленого. Ото хазяїн вносить його,
ложить, а тоді становлять туди горщик той зварений,
озвар. Тоді воно жде до обід. Снопа становили там. На
обжинки його робили і там зберігали до Різдва. Мороза гукали: «Морозе, Морозе, іди до нас вечерять». Оце
так закликали. Так треба тричі сказати. Те сіно потім
віддають, як є, то вівцям, а як нема, то корові.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Як на Теплого Олексу тепло, то значить, буде тепло, а як морозно, то буде холодно. Бжоли виносять на Теплого Олексу, як покажеться соняшна погода. Стараються їх винести, шоб вони прольот
зробили. Оце тоді таке робили. Якшо у цей день ясно
і бджоли обльот зробили, то це вже буде крепка сім’я.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Різдво готували капусту, це
саме главне, а кололи ж. Ковбаси були на Різдво, узвар.
Звечора на Святий вечір кутю варили, рибку жарили,
пшениоселедчики, а так ніхто нічого. Кутю варили із пшениці і ячменю, хто як любив, додавали узварову юшку,
з маком терли, буряк сахарний. У нас таке село забите.
До Різдва вимажуть, постірають, рушники повісять та
й усьо. Рядна ткали. На Різдво козам давали, щоб не
були врічливі.

В
ВЕРБ
ЕРБН
НА НЕДІЛЯ
НЕ
Н
ЕДІЛЯ
ДІЛЯ Тижні перед
перед Великоднем – Середох
ВЕРБНА
Середохресний, Похвальний, Вербний, Білий. Вербу святили і
казали: «Верба баб’я, за тиждень Великдень, а ось не
недалечко – червоне яєчко». Потім у вербі діток купа
купають. Як кури погано несуться, то наварить та напоїть
курей. Верба круглий год стоїть на покуті за образами.
Паску пекла всігда в суботу, бо в п’ятницю не мож
можна. Похвала похвалиться, а Вербич поправиться. На
Похвалу холодно. А на Вербичу іще холодніше. Цей
тиждень самий найхолодніший. А вже Білий тиждень
перед
п
еред Великоднем чистий і теплий. На Страсть ідуть
ддодому
одому із свічкою. Якшо вона не потухне, то випалює,
наварює таке із свічки десь на сволоці або на стелі у
вуглу. Напалив таке мєсто і тушиш свічку. Якшо не
приніс, то вже нічого і не робиш. Таке було завєдєно,
шо так ото робили у Страсний день. Свічку ту зберігали. Як іде на Грібки, то її виносить і на грібку запалює.

ЯВДОХИ Якшо Євдохія, то винось картошку, приготовляй, готовся до посадки картошки.
СОРОК СВЯТИХ Як на Сорок святих нема морозу, то
будуть морози весною. Аж до мая місяця будуть.

Ф

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Змія ховається до Благовіщення. Вона
не вилазить. Вона, не вилазить з гнізда. На Благовіщення вона вже вийшла, то можеш і на землі робить.
Осінню вона ховається. Як вона укусить когось, то не
ховається, а десь її уб’ють або шо. А ті вже ховаються
на Воздвиження. Видно шось у них там єсть таке, шо
Благовіщенвона не може до гурту іти. Яка погода на Благовіщен
ня, то така і на Паску. Це збувається. До Благовіщення
не можна садовить нічого. Тепер нічого не роблять.

ІМ

лядують зразу після Різдва, а на МеМеКОЛЯДУВАННЯ Колядують
Коляланки щедрують – перед Новим годом старим. Колядують і хлопчикі, і дівчатка. На Васілія посівають. Так
посіє по всій хаті. Дівчата не ходили посівать.
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, дядьку, п’ятака.

аланки і Василя ходили?] Ходили, пе
МАЛАНКИ [На Маланки
передівалися. Іще так робили: якщо хлопець з дівчиною
любиться, то дівчина перекидала через хату чобота.
І куди він попаде – туди піде заміж. Чула ще, шо треба
гадать в дванадцять ночі. Ну це дуже опасно. Я такого
не робила.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Сміття палили на Новий год,
щоб мороз не морозив. Ми ходили щедрувать. Цукерки давали, оладки, хто коржики, насіння. Кози, Маланки не було.
ВОДОХРЕЩА На Ордані на ставку воду святили. Робили хреста на Ордань, обливали його квасом і тоді вже
приходив батюшка і святив. Ми робили ковзалку на
льоду. Якшо мороз на Орданю, то буде зіма морозна.
А якшо на Орданю неморозно, то буде весна рання.
На Крещення, на Стрітення, на Йорданю святять воду.
Єсть такі, шо ці води збирають докупи і котора найдуже оцим священством займається, то обізатєльно усі
прикмети знає.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР До Чистого четверга все робили: мажемо, прибираємо. А це вже ж ідуть на Страсть. А в
п’ятницю ідуть до плащаниці, виносять плащаницю,
цілують її. А тоді ту плащаницю обносять кругом
церкви. А в суботу ввечері на одіяніє йдуть.
ВЕЛИКДЕНЬ До дванадцяти читають Апостола. А перед дванадцятою виходимо із церкви, йдемо кругом церкви, співаємо. Прийдемо до дверей церкви.
А церкву замкнуть, шоб, бува, відьма яка не підійшла
за замок лапаться. Батюшка свічками христить і співає «Христос воскрес», а ми підхвачуємо. Одмикають
церкву, всі заходять і начинається служба. Після служби виходимо надвір і тоді вже паски святять. [Чим
фарбували яйця?] Цибулинням. [Чи робили писанки?] Та не було в нас такого. [Як пекли паски?] Учиняємо тісто, туди б’ємо крашанки, добавляємо олію,
маргарин. Воно сходить два чи три часа. Тоді вже замішуємо, шоб було крутеньке. Бо як паски вироблять,
то шоб вони не розпадалися. Паляницю у форму кидаєш, а тоді зробиш шишку таку, а тоді пояс качаєш до
шишки, оперізуємо її. Садимо шишку на паляницю. Зі
свяченої верби паличок настрижемо та приколюємо
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шишку, шоб вона не з’їхала. І тоді вже паска росте така
кучерява висока. [Чим посипали паску?] Нічим не посипали. Як пекти паску, то треба, шоб нічим у хаті не
гуркали. Аж поки не посадовить у піч, то кажуть, шоб
з хати не виходила і не входила. А ту лопату, шо садиш
паски, то піднімаєш її тричі вгору та кажеш: «Рости,
паско, вгору!». Три рази так кажеш. То й тепер ще такі
як я це роблять. А молоді, то вже по-своєму роблять.
ЮРІЯ Люди все врем’я виводили скотину до роси до
сход сонця пасти. На Юрія виходили босі, ходили по
росі, шоб крепкі ноги були. У поле ходили. По житі не
качалися. Як ворона на Юрія заховається у спасівок,
то буде хороший урожай.

чуть. Празник роблять для святого. Балабушки на Андрея печуть, ложать надворі, намічають, хто перший
піде заміж. Собаки хватають. Ротом із криниці воду
несли.
УСІКНОВЕННЯ На Сікновення не топлю, не варю, не
ріжу нічого. Це Іван Хреститель, йому одсікли голову.
Нельзя несіння лузать. Нічого не буде, ніхто не скарає,
а хто православний, повинен соблюдать.

КАНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Ліпляве

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки, бо це холодно до Миколи.

АНДРІЯ Садять
Садять вишню – накрадуть прутиків, постав
поставлять у воду і ждуть: як два цвєточки зацвіте, то дівка
заміж піде.
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
Р
ІЗДВЯ
ЧІР Ку
тю найбільш варили посну
РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ С
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
Кутю
заправляли медом, маком. Оріхів волоських нема. Казали: «Морозе, Морозе, йди на Другу кутю». Дід Ан
Антон наш був багатий, мав пасіку, то він варив медову
ситу до куті і роздавав її на все село – це щоб добре
бджоли мед носили. Ворожили: кутю помішать, одну
ложку набрать і послухать на порозі, звідки голос жи
живий, туди заміж підеш.

Е

ТРІЙЦЯ Тройця, Зелені святки. На Трійцю клечають
тополею і кленом, у суботу чіпляють. Його не знімають. Чіпляють перед повіткою, де корова, на воротях.
У хаті постеляють барвінком доли, шоб запах був, тоді
ще другий раз замінять, а тоді вже не стелять взагалі. Воно лежить тиждень. На Трійцю прибираєм доли,
припічки підводим, рвем зелень: липа, клен, квічаєм
осикою коло воріт, на хвіртках ставимо, щоб відьма,
д’явол не заходив. Як немає дощу, то це зілля кидають
у річки, копанки.

Записала Г. Бондаренко в червні 1992 р.
у с. Ліпляве Канівського р-ну Черкаської обл.
від Шишки Єфросинії Єлисеївни, 1913 р. н.,
Єщенко Ганни Леонтіївни, 1911 р. н.,
та Лисак Ганни Феодосіївни, 1919 р. н.

Ф

хто
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Як хто
влове цвіт папороті, то озолотиться. Такі балачки
були, але хто його там шукає. Вночі вона цвіте, а ти
присліди, коли це вона цвіте. Не казали, шо на Івана
Купала.

ІМ

ПАЛИКОПА Гаврило
спаврило – це Паликопи. Він як дом спа
лить, то полукіпок спалить або п’ятку спалить. СноСнопів така кучка: чотири ставиться, а п’ятий ложиться.
Полукіпок – це п’ятнадцять снопів.

ІЛЛІ Якшо нее закончили жнива, помішала погода, то
казали, шо це оставив Іллі на бороду. Після Іллі не
неможна купатися, бо зелена вода вже робиться. Вже
упустив Ілля зелену росу на ставок. Уже зелена вода
робиться, то не купаються.
СПАСА Прийшов
ов Спас – держи рукавички про запас.
Спас – це законно осінній празник. До Спаса не
неможна яблук їсти – це так сказано у священству. Не
їж до Спаса яблук. Якшо посвятив на Спаса, тоді вже
їж. Але діти і раньше їли. Картошку починали копать
20 серпня після Спаса.
ПОКРОВА Покрова – сиди чумак вдома. Старалися у
господарстві поубирать усе чисто до Покрови, шоб
уже убрать, бо уже підходить до зими. Як сніг упаде
на Покрову, то уже щитається зима.

с. Лебедівка
Записала Л. Артюх
14 липня 1990 р.
у с. Лебедівка Кам’янського р-ну Черкаської обл.
від Шкоди Одарки Герватівни, 83 роки
АНДРІЯ «Машкаре́т: збираються, калиту печуть хлопці
й дівчата, корж з вушком чіпляють угорі, на рогачі.
Йдуть, як укусиш і не засмієшся, то не мазне мазутом.
Корж на три коржі. Один за один. Буває й тепер пе-

Р
РІЗДВ
ІЗДВО
О ХРИСТОВЕ,
ХРИС
Х
РИС
РІЗДВО
КОЛЯДУВАННЯ Колядували в
селі, хлопці із звіздою. Гроші – на ікони в церкву. З ви
вивернутими кожухами ходили колядувать.
В
ОД
ОД
ВОДОХРЕЩА
На Крещеніє святять колодязь, на річці
прорубували ополонку, купались в ополонці зимою.
Посвячували хазяйство. Голодна кутя – на Крещеніє
їли вдень, після того, як посвятять колодязь. Проти
Різдва кутю на вечерю готують. Стріляють або кілком
об кілок: «Трах-трах» – прогонили кутю, качалкою
по воротах Мороза проганяли. Сміття після зимових
свят вимітали і несли в сад.

ЯВДОХИ Євдокії. Перше тепло. Ятерями ловили рибу.
Якось той празник називається, шо пасіку викидають.
СОРОК СВЯТИХ Це Сорок святих у Києві, які в Києві
робили Лаврію. Начали робить, а воно в землю входить. Вони тоді вивершили, а вона з землі вийшла.
Вони потім померли і поховані в Лаврії і люди ходять
туди.
БЛАГОВІЩЕННЯ Не можна на вулицю, празники, не
можна підсипати курчат. І чоловіку з жінкою не можна спать, бо в нашому селі одна жінка родила дитину –
жаба-жабою, то воно зародилось навесні, якраз тоді,
як жаби родяться, на Благовіщення. Другий день –
Благовісник. Одна жонка трусила сажу, то її як швирнуло з горища.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили вербу. Ховали вербу під стріху (шоб грім не бив), дітей купали у вербі.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Всі обмиваються, Спаситель обмивався, йшов на страту, через те всі люди обмиваються.
Страсну свічку глядять од всяких нечистивих, хрест
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по кутках, у скотини, на сволоку і так цілий год – до
Різдва стоїть.

ця), дівчата співають «Оце та Петрівка, шо йде заміж
дівка, ой доле, моя доле». А Доля кланяється.

СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ Красять яйця. Писали писанки.
Пулки печуть у четвер. В п’ятницю начинають пекти
паски і в суботу. Шишки печуть або хрест покладе на
ту паску, шо святить.

ІЛЛІ Не можна купатись після Іллі, бо вже русавка в
воду насцяла.

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святили поросята, заколені швайкою, печені в печі, яйця, сало, рибу, пшоно – на шо
кому треба, ті що знахорують. Вєдьми і вори хочуть
за замок лапнуться, шоб не пойматься – крику, страх
один, староста їх одпихає. Навбитки грались: чиє
яйце поперед розіб’ється, той буде довже жить. «Мацок» – яйце, яке не б’ється.

СПАСА Не їсти яблук матері, в якої дітки вмерли. «Твоя
мати сама з’їла», – скажуть тоді тій дитині на тім світі.

ВОЗНЕСІННЯ Коло колодязя варили мед (багаті, в кого
була пасіка), святили воду в Сидорівському колодязі і
роздавали людям.

с. Межиріч
Записала Л. Артюх
10 липня 1989 р. у с. Межиріч
Канівського р-ну Черкаської обл.
від Нетренко Катерини Свиридівни, 1916 р. н.,
та Братанич Ольги Зіньківни, 1911 р. н.
АНДРІЯ На Андрея калиту пекли: сире тісто, дірка, лента,
а тоді на рогачі підскакували, щоб вкусить. «Дід» коло
калити. Зараз не грають. Балабушки для собак пекли,
чию першу вхватить, та перша вийде заміж, а друга –
перзасохне. Як побачиш молодика, треба там, де став пер
шою ногою, взяв землі, під подушку поклав: «Місяць –
одиниця, шо мені сю ніч присниться?». Шо присниться,
те збудеться.

Е

ТРІЙЦЯ Зелені святки. Додому – явгур, просту зелену
траву, клен над вікном, по вуглах, навхрест по вікнах,
коло порога втикали, на воротях. Осичина – Боже сохрани, це дерево. Як Христос заховався, як його мучили жиди, то вон дуже був недовольний на це дерево:
«Шоб ти день і ніч шуміла». А клен – дерево дуже міцне є й пісня:
Зробиш мені товаришу з клен-дерева труну,
Де ж я маю клена взяти, будеш в сосновій лежати.

МАКОВІЯ Коржі або вареники з маком робили. Маковий день.

Ф

Під кленом
леном Христос заховався. На підлогу – явгур, на
вікна – клечіння. Таке хороше, до стіни листя так гаргарно пристане, любисток і явгур ставили на вікна. Явгур
після святок збирають, сміття змітають. І яка в ньому
Сохраняшерсть, на таку масть треба корову держать. Сохраняли в торбинках свячене.

Р
РІЗДВЯ
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ С
СВЯТВЕ
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ЧІР Пиро
Пироги
ги пекли, кутю з ячменю,
РІЗДВЯНИЙ
СВЯТВЕЧІР
маком, медом, узвар – з груші, сливи, вишні. На покутю
на сіно клали хлібину, узвар, озвар – мати несе. «Кутя –
кутя на покутя, а озвар на базар!». Казали: «Квохквох», – щоб курчата родилися. А сіно з-під куті ховали
на горище, щоб було до другого году. А потім палять у
печі. Щоб ніхто не зачіпав. Куті оставляли для покой
покойних і ложки. Як ложка перевернеться, то приходили.

ІМ

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Розирги
зирги у понеділок після
Трійці були. Русалка як вилізе з води, то залоскоче.
Близько до води не йдіть. Кажуть, оживали якісь дітдітки маленькі,
ленькі, шо потопились. В пісні ще співають:
Дай, Боже, сніги та морози,
Щоб замели дороги,
Щоб не знали сусіди-вороги,
Щоб не знали, куди я ходила, що я робила,
Що в колодязь дитину зносила.

алки живуть на воді, виплівають, а тоді на дуби лі
Русалки
лізуть. Парубок, як зведе дівчину, ходить вона над Дніп
Дніпром, над водою, аж поки залоскочить. Не можна полоть на полі. Одна жінка пішла в поле полоть, а на неї
грудками з жита як начали кидать, то вона втікла. Чи
воно таке було, чи ще буде, я не знаю. Найпадше баби
любили розказувать.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
(
Щедруємо на Новий рік. Давали
млинці, пекли гречані, пшеничні. Посівальникам –
гроші, хліб, сало.
В
ВОД
ОД
ВОДОХРЕЩА
Ордань. Голодна кутя – з ячменю кутя.
Двір обходить з мискою, крейдою, з пиріжком з квасолею, ходив святив по всім сараям. На Ордані потім.
Ще з винтовки стріляли «баб, бах, бах!» Так треба.
Кричать всі.
МА́С ЛЯНА Скором не їли, молоко, сир.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ «Жи́ляники».
СЕРЕДОХРЕСТЯ Гріх снувати. Пекли «хрестики», коржички, роздають діткам, хрищені дітки. У зерно клали
до посіву.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Збирались хлопці й дівчата до річки, через вогонь плигають
в воду. Дівчата у вінках. Пускали вінок у воду – куди
вінок, туди заміж вийде.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верби святили. «Верба б’є, не я б’ю…».
Худобу не били. Вербу садили, хай росте. Добре, коли
виросте. Виряжають корову перший раз на пашу: «На
щастя, на здоров’я пасись». Цею вербою і віночком і
хлібним віником, щоб не була урочна. Корову траплялось урочили. Шептати треба. Відьми одбирають молоко. Присліжують за ними, б’ють.

ПЕТРА І ПАВЛА Петрівочка – мала ніченька. Пекли
мандрику. Мати пекла книші, а всередину загортала
яйця січені, варені, кріп, цибулі. Водили Долю. Вбірали дівчину квітками, в строчки вбирали (червоні).
Вона ставала ногами на плечі двом подругам, її несли
селом, співали (старша жонка). Мене саму носили –
вбирають в червоний костюм (платок, кохта і спідни-

ВЕЛИКДЕНЬ Паска, бабка з муки висока. Насамперед
їдять яйце. Паску, бабку, сало, м’ясо, порося, рибу, сіль
у вузлику, на столі, ніж, вилочку, ложку (мак – на Маковія). Зав’язують у платочку крихти од паски, може,
колись знадобиться. Шкарлупки зав’язували свячені
од крашанок. Можуть бути помічні. Шишку з паски
сушили, ховали, як скотині шкодить, то трем у пійло
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свині або корові. Так не можна свиням, а як заслабне,
то можна. Шкаралупки закопували, щоб не топтать,
або курям давали. У вузлику зав’язували для скотини, як помічне. Крихти од свяченої паски у вуголку на
полі тулили, щоб земля була свята.
ТРІЙЦЯ Зелені святки. Татаркою стелять у хаті. Замітають на гній. Клечення вішають – білокорий осокір під
стріху. Палять. Купатися не можна, бо втопленик буде.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Купайла. Зілля збирають – ромашку, м’яту, материнку, чебрець од простуди, спориш. Пользовительно.
Віноч́
ки пускали на воду, вогонь палили. На голові вінки й
свічки. Пірнеш, він спливе у дванадцять ночі. Бубон
б’є, гармонія, балалайки. Куди попливе – туди й заміж
піде. У хату забирали, вішали на покуті – щасливий
вінок.
ПЕТРА І ПАВЛА Мандики пекли із сиру. Для всіх.
ІЛЛІ Ілля насцяв у воду, не можна купатися. Кущ оставляють на полі Ількові – Ілії́ на бороду. Обв’язували
пашнею тією самою. Не зжинали.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Випускали бджоли. Приказка така
була: «Добрий ваш Теплий Олекса, а в нас аж три
жиди замерзли».
БЛАГОВІЩЕННЯ Не робили. Другий день – Благовісник. Ще наші баби приказують, шо не можна під
ковчку ложить благовісної крашанки і на Великдень
не можна. Городити тин не можна до Благовіщення,
щоб не загородити дощу.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Свячену вербу хранили коси мить,
купаться в ній, втикаєм в паску. Нею перший раз вигонять скот, і як прийдеш, то свяченою водою окропить вербою подвір’я, щоб чистота й порядок, і хліви,
де скотина – все.
ВЕЛИКДЕНЬ Свяченої паски, яйця під ноги не кидали.
На воду кидали – хай собі пливе. Свічка стоїть коло
паски (паскова), її хранять.
сподарі виходять качаються на житі і випива
ЮРІЯ Господарі
випивають там. Ходили на жито, качались по житі. Житом
діобмивались, щоб буть здоровим і очі не боліли. І ді
тей гонять до схід сонця. Горілки наберуть та йдуть
на межу, цілий день випивають. Тепер наче травлені
весняходять, раньше було веселіше. Гарно співали весня
нок, в мене в хаті співали «Ой шум ходить, по воді
бродить».
Ой за городом царенко,
А в городі царівна-царівна,
Ой приступи, приступи, царенко-царенко,
Виводи царівну із круга,
Поведи до милого друга.

Е

МАКОВІЯ Святили мак. Вечеряють з коржем і медом.
СПАСА Говіти треба. Яблука не можна їсти, де дітки народжені неживі. Бо дітки будуть обіжатися.

Ф

овення насіння не лузають, щоб
УСІКНОВЕННЯ На Сікновення
язик не сікся. На Сікновення не можна сікти нічого,
бо одному як причепилася борона, то ледь одчепили.
цибуМожна скалічити. Капусту не можна, мак, хліб і цибулю можна, картоплю можна.
Записала Г. Бондаренко у червні 1992 р.
у с. Межиріч Канівського р-ну Чернігівської
Черніг
Ч
ернігівської
івської обл.
від Братанич Ольги Зіньківни, 1911 р. н.,
Стельмашенко Анастасії Леонтіївни, 1899 р. н.,
та Піскової Ярини
Ярини Тимофіївни, 1912 р. н.

ІМ
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ЦЕВОРОТА Ідуть
Іду ть рано у садок, ляляСПИРИДОНА СОНЦЕВОРОТА
за
кають дерево сокирою і підв’язують перевеслом і завер
раз роблять. Коли є перед Святками невиткане на верстаті, то не виносили в комору.

Ку тю ставлять на покуті, на сіно, і
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Кутю
узвар. Приказують: «Кво-кво, іде кутя на покутя» – це
щоб квочки сідали. На другий день хазяїн кликав Мо
Мороза кутю їсти. Хто перший чхне, тому батько щось
дарує (чи скотину, чи хату, чи гроші).
МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедрувать ходили,
палили ввечері на Новий год сміття, а вранці те, що
з хати вмітають, в саду палять. Посипали на перший
день Нового року дорослі і діти, і старі. Хто знав, то
зав’язував це зерно, хто не зна – курям оддасть.

ВОДОХРЕЩА Робили хрест з льоду на озерах, на воді,
красили буряковим квасом. Стріляли, як піп хрест
вмочав у воду. Один піп в Луці купався зимою в річці.
Ходили колядувати. Зразу батюшка приходить, малює
Ордань хрест, тоді колядувать йшли. Проганяли кутю:
«Іди кутя!». Дрючком по воротях, стріляли – після вечері на голодну кутю.
СТРІТЕННЯ Святили воду, свічку каждий бере з собою.
Можна пить, у дворі скотину покропить.
СОРОК СВЯТИХ Впаде снігу сорок лопат.

Т
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
ТРІЙЦЯ
Білять перед Тройцею. Кленок і березу, осики,
Я Біля
татарочку жнуть, в хаті постелють, пахуще таке. В хаті
ззелено
елено і весело. Любисток, хто любить, той чепчику
нарве,
клеченн
арве, потрусить. Зілля це пускали за водою і клечен
ня – щоб був дощ. На Троїці Проводи всі йдуть (і крашанки, пиріжки роздають людям, сідають).
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Розирги я чула, но не знаю,
для чого вони. Це тільки нехрещених діток празник,
то баби, в яких є такі дітки, дають гостинчик. Як кидають маленьких нехрещених діток, то вони перетворюються в русалочку – це ще наші баби говорили.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Не
можна купатись, бо хтось утоне, а на Трійцю ще холодно. Івана Купало годів три як святкують, дівчата
купаються, пускають вінки, а хлопці ловлять.
ПЕТРА І ПАВЛА Як ячмінь колос викине, то зозуля
мандрикою удавиться. Як кує після Петра – на теплу
осінь. На обжинки вінок плели і одягали всім. Деякі
качались по полю, а деякі колючок боялись, то не качались.
ПАЛИКОПА Було, кажуть, шо громівний празник. Од
грому викидають навхрест рогачі і лопати.
СПАСА Не їдять яблук, гріх, і говіють. Піст. Усім не можна їсти яблук.
ДРУГА ПРЕЧИСТА Храм. Не варили обіду, меду.
ВОЗДВИЖЕННЯ Не можна йти в ліс, бо це всяка гадость збирається у ями. Мій батько пішов по гриби,
та набрів на яму, то насилу втік, гадюка одна гналась
далеко.
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с. Степанці
Записала Г. Бондаренко 23 червня 1992 р.
у с. Степанці Канівського р-ну Черкаської обл.
від Шакало Улити Демидівни, 1902 р. н.,
та Стоколос Ганни Прохорівни, 1902 р. н.
АНДРІЯ Пекли калиту: круглий корж, дирочку пальцем
поробили-поробили, цукерочки привісили і на ниточках вішали. На коцюбі їхали кусати: «Калиту хватать
пішли до Галі кривенької», а їх знадвору заперли [про
сина розказує]. Оці всі примітки старі дуже розвеселяли людей. «Чумака» співають і танцюють, грають в
бубон і гармошка.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Варять кутю Першу і на Голодну кутю. Під Різдво колядувати ходили. Як войдуть
душ вісім в хату, як крикнуть: «Видел Бога», то аж земля труситься. З дзвонком і з звєздою в кожну хату. Варили кутю, квасолю, пиріжки з капустою пекли.

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК На перший день Паски ходять до рідних, несуть по крашонці, похристосуються.
Діти не ходили. Куми до кумов ходили, носили гостинець бабі, родичі до родичів ходили. Для того, хто був
в дорозі, оставляли кусок свяченої паски, сала свяченого, солі у вузлику. Гойдалку ставили, дзвонили. Рясту не топтали.
ЮРІЯ Ходили святить посєв, батюшка правив на кожних гонах і жінки з дітьми ходили. Не всегда такі колоски були, мала бути пшениця, а вийшло як овес, то
люди скошували і пересівали просом.
ВОЗНЕСІННЯ
Я Хо
Ходили
дили на кладбище. Должен пройти
дощ на Вознесеніє.
ТРІЙЦЯ
КлеРІЙЦЯ
РІЙЦ
Клечінь
Я Кле
чінь – на воротах, над двері, на вікно. Кле
чінь – так і звалось дерево, листок зі споду білий і вово
лохатий. Татарка (аїр) – на підлогу, любисток, м’яту –
по вікну. Русалка ходила по житі. «Русалка біла, по
воді ходила...», – щось таке співали, я чула від своєї
клапрабаби. Троїцьке зілля: сушать, миють голову, кла
дуть квочці в гніздо.

Е

МАЛАНКИ Збирались в одній хаті хлопці і дівчата, гуляли до дня – стрічали Новий год. Свекруха млинці
гречані пекли. Ходили щедрувать, колядувать, на
церкву гроші. Кидали чобіт через хату, а хлопці вкрали той чобіт.

житнього хліба, цукор (в Поминальну суботу печуть
три хлібини і кладуть цей сахар). Як Ісус Христос поправить одіянія, всі виходять з церкви і хід навколо
церкви. Як відкривали церкву, то відьми хапаються за замок. По приходу з церкви розговлялись, все
спочатку пробував батько, тоді діти. Курям свячені
крихти, скорлупки.

СТРІТЕННЯ Святять воду і держать. Колись святили в
одній криниці. Дід виносив стіл, відро води, кухлик,
люди собі понабирають в діжечки.

Ф

СОРОК СВЯТИХ На Сорок
орок святих – похвалиться яйцем
сорока. Веснянок співали:
– Весна, весна, днем красна,
Що ти, весна, нам принесла.
– Принесла вам літечко
І зелене зіллєчко.

ІМ

БЛАГОВІЩЕННЯ Другий день
підсиень Благовісника: не підсипали курчат, не можна нічого садить, поки Бог не попоблагословить.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Святили вербу, тоненькі дубчики лоломали, протикали шишечки на пасці, під стріху стром
стромляли. Мати як пекла дарники в церкву – то у форму
підтикали з чотирьох сторін ці палички. Купались у
відварі верби в Чистий четвер.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Помились,
свічмились, увечері всі йшли з свіч
ками в церкву (на Страсть). Дванадцять раз дзвонять
дзвони, всі вертались додому із запаленою свічкою,
і хрест свічкою – на воротях, на всіх дверях, вікнах,
біля худоби.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ В п’ятницю печуть паски. Паску
гнітили святою вербою, на двір не викидали. Церковні обичаї сполняли. В суботу красили крашанки.
Писанки, щоб тільки ними гулять, і даже дерев’яні
виточували, і так цілий тиждень – до Провід гуляли
дітям, а тоді баба в торбинку складала, а на Проводи свіжі красять. Обмінювались писанками хлопці і
дівчата.
ВЕЛИКДЕНЬ «Кривого танцю» гуляли, особено на
Паску. Там, біля церкви – сосни і такий білий-білий
пісок, то як зійдуться хлопці-дівчата, то ключ на цілий кілометр зроблять. […] Брали в церкву: поросята, пшоно, сіль, ножа (свяченим ножем пользовались
до Провід), а тоді баба в сволочок застромить кусок

РІЗДВО
ІОАННА
ПРЕДТЕЧІ
(ІВАНА КУПАЛА) Вінок
Р
РІЗДВ
ІЗДВО
О ІІО
ОА
АНН
ННА
А П
ПРЕ
РЕ
плели, а всередині у вінку на паляниці свічка, вінки
пускали, гуляють біля річки, водою обливались, хлоп
хлопці купались, музика грає.

РУСАЛЬНИЙ
РУС
Р
УСА
АЛЬ
ЛЬН
НИЙ
ИЙ ТИЖДЕНЬ Розирги. В кого неживі діти
родились, то мати тих дітей ходить по хатах, де є малі
діти, і шось їм залишає, поки вони сплять, а також
несе щось на поле. Пирожечка чи конхвети положити
на полі і сказати: «Хух, хух, солом’яний дух!».

ПЕТРА І ПАВЛА Виносили пастуху гостинця, мандрику пекли. Зозуля мандрикою вдавиться, тоді не кує.
Молоко топить, тоді воно скисне, тоді тим молоком
розведе сир, троки муки, наварить мандрики. Насамперед на Петра їдять мандрику, ще й зозулі баба трохи кине – щоб вдавилася. Петрівний сир в діжечку
оттоплю і масло сколочу і в діжечку складаю і водою
приливаю, лежить аж до Масляної. Тоді на Масляну
цілий тиждень одні вареники. На дожинки Спасову
бороду зажинали. Покручена пшениця вихром – скошували. Плели вінки на обжинки, одягали господарю на голову.
ІЛЛІ, ПАЛИКОПА Пантіліймона. Не робили в полі.
СПАСА Яблука святили.
МАКОВІЯ Святять мак, сіяли ним на другий год. Пекли
коржі з маком.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження. В каждій хаті попід тинами росте бабине літо (осінка). Робили з нього хреста і
несли до церкви, батюшка клав собі на голову і співав:
«Христу твоєму поклоняємось». Усіх людей мирує. Вішала в хаті таке голубеньке, засохне, а й висить. Баба
казала, що гадюка ховається в землю.
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ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
РАЙОН
с. Деренківець
Записала Г. Бондаренко в червні 1992 р. у с. Деренківець
Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.
від Омельченко Валентини Михайлівни, 1910 р. н.,
та Малюк Марії Григорівни, 76 років
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Перед Різдвом ставиться кутя
на сіно на покуть, і узвар, і хліб. Приказували, як клали на покуть сіно:
Несу я сінце і коровку веду,
Несу я сінце і телятко веду,
Несу я сінце і квочку веду,
Несу я сінце і курчаток веду.
Птацтво на ніч після Різдва вносили до хати, щоб нагрілось. Хрещеним вечерю носили на Різдво, ті назад
давали свою вечерю.

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Роблять цвітки (вінки) і йдуть купаться. Впірнають, щоб
цвіток сплив, куди попливе, туди заміж. Як гарбузи
садять, то лапаються за задницю – щоб такі гарбузи
росли.
ПЕТРА І ПАВЛА Ниву вижала, а трошки, пучечок оставляли: «Це для ниви!». На Петра святять хлібину з нового зерна, нажала, насіяла, навіяла, змолола на жорнах, посвятила в церкві і роздала людям. За мандрику
щось чула. Увесь піст не їдять сиру, і масло збірають в
діжечку, а тоді роблять на Петра мандрику. До Петра
кує зозуля, а од Петра вдавиться мандрикою, і соло
соловейко до Петра. Кинуть копійку зозулі, як закує один
раз. Як побачиш чорногуза в парі – то заміж підеш.
Пас
Соловейко до ячменю, як є колос, то нема голосу. Пастухам гостинця не виносили. Перший зажин – перша
ручка серпом – держать, щоб парить, як захватить
руку.

Е

МАЛАНКИ На Меланку переодіваються на козу чи на
вівцю. На Новий рік палили сміття, за тиждень збирали – щоб садок родив, і лякали дерево сокирою. Чобіт
через хату кидали. Пампушки пекли і собаку кликали.
Мороза кличуть: «Морозе, Морозе, йди до нас вечевечерять». По воротях стукали у глухий кінець – виганяли
кутю. Дорослим колядникам давали книш і латку –
кусень сала десь з кілограм. Трохи грошей давали на
церкву, на таку ікону чи на хрест.

Клен закопували біля хати, найлучче клечіння кленове, на воротях в Зелену суботу треба діл змазать і
потрусить лепехою. У церкві лежить тиждень, а потом
бабки забірають і парять нею ноги, як больні (і тією,
шо в хаті). Любисток, холодну, кучеряву м’яту на вікна
ставила. Все свячене спалить, але не в печі, а долі, а попілець під дерево, щоб не під ногами був.

Ф

ІЛЛІ До Іллі
Іллі купайтесь, а тоді Ілля у воду насцить, не
ІЛЛІ
можна купатись, – це такі замічки. Іллі на бороду
оставляли на полі.

ОрВОДОХРЕЩА На Ордань святили воду. Робили ОрВисвяданю, обливали червоним, ополонки рубали. Висвячував господар все обійстя і на дверях писав хрести
крейдою. Співали дівчата.

ІМ

чіть сорок бубликів і роздайте люлюСОРОК СВЯТИХ Спечіть
дям, або купи в лавці.

Діждем Благовіщення, то Господь на
БЛАГОВІЩЕННЯ Діждем
все поблагословить землю.
ТИЙ ЧЕТВЕР Аби шось
шось посадить чи посіять – щоб
ЧИСТИЙ
чисте було.
Святили крашанки, паску, сало,
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святили
масло, м’ясо, хліба шматок для скотини, мак, сіль –
хто забажа. Крихти, скорлупки свячені (шкарупелки),
шишку із свяченої паски вирізують і бережуть, як
лихо в корови або в людини. Ними підкурювались і
корові, як вим’я портилось, теж. Навбитки грались.
Діти ходили христосались – тричі: «Христос воскрес».
Їм за це дають крашанки. Котрі дуже знають, то лапають за церковний замок на церкві, і за попівські
ризи. Кажуть, що піп тоді цілий год боліє, то він біля
себе охрану мужиків ставить. Ніж на Паску свячений,
знахарський треба дванадцять раз святить, але ті, що
святять, знають. Хліба цілушку – прийти з церкви –
корові, пшоно – курчатам.
ЮРІЯ Піп ходив освячував поле, тоді дощ іде на другий день, як посвятять. Хто любить горілку, то візьме
пляшку і йде качається на житі. Хрестили воду в церкві. Юр’ївську росу збірають, очі мить, колись святили
криниць в узвозі (в лісі).

ТРІЙЦЯ Зелені святки. Клечіння з клена, лепехою постилали мазані доли і на воротях чіпляли, і під стріхи.

МАК
М
АКОВІЯ
ОВІЯ Мак,
Мак, квітки гвоздики, тою, сідач, чорнобривчорнобрив
МАКОВІЯ
ці святили. Пекли шулики – коржі з маком. «Якби не
нечис
сідач та не тоя, то була би дівка моя», – каже нечистий. То дуже важне зілля. Пиріжки з маком і карто
картоплею пекли. Свяченим маком скотину од пристріту
плею
обсипали.
обсипали.
С
СПАСА
До Спаса, в кого діти померли, яблук не їдять, це
дуже согрішиш тоді.
ДРУГА ПРЕЧИСТА Храм у селі. Те каже «на Храм піду»,
а те – «на мед». В кого є мед, ставляють на стіл. У нас
там, де зараз механізація, був монастир, там був храм
на Варнави і Онопрія. Я туди ходила з бабою говіть,
то там варили обідать людям далекім. Колись і в нас
варили обідать, зносяться бабки і варили для людей
прийшлих.

с. Шендерівка
Записав О. Васянович 14 липня 2008 р. у с Шендерівка
Корсунь-Шевченківського р-ну Черкаської обл.
від Ємець Віри Павлівни, 1931 р. н.,
Ємеця Володимира Матвійовича, 1929 р. н.,
Лизогуба Василя Миновича, 1924 р. н.,
Харченка Михайла Леонтійовича, 1925 р. н.,
та Харченко Софії Пантелеймонівни, 1928 р. н.
КАТЕРИНИ Кашу варили із сім’я, з конопель. Жарили сім’я, мняли, варили кашу і вона така добра була.
Туди сахарю сипали. Каша сама собою і тама готовили вечерю. Тільки колись дівчата, наприклад, горілки
не пили. Там якоїсь наливки, може. А хлопці горілку
пили. На Катерини балабушки пекли, собаку заводили, чию балабушку першу вхопить, значить, та перша
вийде заміж. Клали ж ті балабушки кажда свою.

www.etnolog.org.ua
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

АНДРІЯ Володіна мати всігда Андрея справляла. Токо
сусіди справляють Андрея, бо у їх батько Андрій.
А ми як справляли ще дівчатами і хлопцями, то калата обязатєльно, її чіпляли, а там дірочка така. Вона
обквітчана канхветами і калиною. А тоді отут дірочка
така прорізана. Через дірочку на стрічці до сволока
чіпляли ту калату. А тоді на рогачеві їде: «Діду, діду,
я до тебе кусать калату їду». – «Кусай». – «Я кусну». –
«А я мазну». Стоїть з квачем, а у чашці сажа і квач –
на ломачці шось наматане. Якшо не засмієшся і вкусиш, то їдь собі на рогачеві. Тоді іще собі приїдеш, як
хочеш. А як тільки засмієшся, то мазне. Другий так
під’їжджає, третій так і усі на рогачеві. І оце отак кусали калату. А тоді усі сідали за стіл і вечеряли. Кусали і
дівчата, і хлопці. Як усі попробували кусать, то калату
розломували між усіма. На Андрея вареники варили.
Робили і такі із сюрпризом: із зерном чи з чимось-небудь. Там робили із сиром чи з капустою, а один із чимось. Можна даже і кусок хліба туди покласти. Кому
попадеться, кажуть, шо то заміж за нього піде чи шо.

ВОДОХРЕЩА На Водохреща прямо люди од церкви
йдуть. Уже і в Шендерівці таке робили, бо і я робила.
Там на ставку викопують, вибивають таку ополонку
і там батюшка править, а тоді святить воду і набірають цеї води. Роблять хреста з льоду, а тоді обливають
його червоним, раньше квасом, а щас не знаю чим,
шоб він одрізнявся.
СТРІТЕННЯ Зустрічаються зима з літом. Воно на літо
тоді, на тепло переходить. Як холодно, значить, іще
будуть морози, а як тéпло, то значить, уже буде тепло.
Так кажуть. Як на Стрітення нап’ється півень води,
то дощове літо буде, чи шо там. На Стрітення свічку
святять. Вона називається «стрітенська». Вона у хаті
должна буть, а як хто дитину пристрітить, то треба
світить. Ось у нас онучка, вона так боїться очей, у неї
очі такі голубі і такі великі. Як тільки хто подивився,
то ще нічого, а як скаже, то як же воно кричить уночі.
То і свяченою водою ллємо, а вона ж недопуска, шоб і
водою лили. Кричить. Свічку оцю ставляють, палять,
шоб воно перестало плакать.
ВД
Євдокії картоплю витягують з погребів.
ЯВДОХИ
ВДОХИ
ОХИ На Євдокії

Е

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Тепер Святий Миколай дає подарунки. Внуки так ждуть, чи там під подушкою лежить наготовлено. Колись цього не було.

Зерно цілий день лежить, а тоді на другий день його
замітаємо і віддаємо курям.

СОРОК СВЯТИХ
СВЯТИХ Сор
Сорок
СОРОК
ок мучеників. Як нема морозу, то
ще будуть морози, а як є, то вже не буде морозів. Або
перед тим днем, або в той день Сорок святих ще ки
кинуть сорок лопат снігу. Сорок бубликів у цей день пе
печуть, а тоді роздають їх дітям чи людям.

ІМ

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять три рази – перед
Різдвом, перед Новим годом і перед Крещенієм. Кутю
як зварять, то батько ставить її на покуть. Там роблять
кубелечко із сіна і ставлять туди кутю, накривають
рушничком. Снопика на покуті ми не ставили. Чогось
ми не ставили. Перед Різдвом – Різдвяна кутя. Тепер,
бачите, у нас у більшості закрутки, а тоді груші сушисушили, яблука сушили, черешню сушили. Кутю варили
або з ячменю, або з пшениці. Кутя і зараз продається
продаабо пшениця ціла, лущена, і ячмінь тоже так продається цілий облущений і крупи є. То ми або з того, або
товз того варимо. Як не дуже було де взять, то ми товкли у ступі той ячмінь, сушили і товкли, і віяли його,
і кутю варили. Обязатєльно кутю варили і узвар. Кутю
сизаправляли цею ж юшкою, де варили узвар, і сахар сидобавляпали. Хто і мак добавляв, але не всі. Ми не добавляли чогось, не знаю. Мороза на кутю гукають: «Мороз,
Мороз, іди до нас куті їсти». Та ще там шось кажуть.
Це батько казав.
КОЛЯДУВАННЯ
Я Колядувать
Коллядувать
РІЗДВО ХРИСТОВЕ,
КОЛЯДУВАННЯ
хоТОВЕ, КОЛЯДУВАНН
ядувать хо
колядять на Різдво, сьомого числа. Табуном ходили, коля
Колядували. А господар вже виносить, шо там має. Коля
дували раньше на вулиці, а тепер у хату йдуть. Вони
одпостукають у вікно: «Дозвольте колядувать». Ми од
чиняєм їм двері і вони йдуть у веранду чи в хату. І батюшка ходить. У нас же є церква.
МАЛАНКИ Перед Новим роком, на Меланки, щедрують.
Але щедрують не так якось багато, як колядували. Посівать ходять в більшості хлопчики. Чогось мущини в
більшості. Отам є такий дядько, то він іде до нас всігда. Кажуть, шо гарно, якшо мущина перший прийде.
І дівчатка ходять, але менш, а хлопчики більш.
На щастя, на здоров’я,
Роди, Боже, жито-пшеницю
І всяку пашницю.
Коноплі під стелю,
Льон по коліна,
Шоб у хазяїв голова не боліла.
Будьте здорові, з празником,
З Різдвом і Новим годом.

Т
ТЕПЛОГ
ЕПЛОГО
ОЛЕКСИ
ЛЕКСИ На Теплого Олекси виносять бджоли.
ТЕПЛОГО
ОО
Б
БЛАГ
ЛАГОВІЩЕ
ННЯ
Я Кажуть, шо до Благовіщеня не можна
БЛАГОВІЩЕННЯ
ОВІЩЕНН
у землі робить. Треба, шоб Бог благословив, а тоді вже
роби.
забор
оби. Колись дотримувалися. А тоді як стали забо
ронять,
р
онять, то наче люди перестали, а тепер знов церкви
одкривають. У Стеблеві гарну церкву построїли, дуже
гарну. У Стеблеві і монастир є. Там тоже церква є. Там
раньше не було монастиря. Це новий. Яка погода на
Благовіщеня, то така буде і на Паску.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як прийшов Вербич, то кожуха тербич. Буває, шо на Вербну неділю холодно і дощик
моросить. Коли вона, та Вербна неділя, бува, вона ж
не в числі, а завжди холодна. Вербою треба скотину
польоскать і оддають скотині, шоб з’їла. Як голову миємо, то тоже туди ложимо, шоб росли коси, як верба.
Людей тоже льоскаємо і кажемо: «Верба б’є, не я б’ю,
за тиждень – Великдень, недалечко червоне яєчко».
Дочка якось привезла з Києва свяченої верби, то ми
її посадили і така вже величезна. Як перший раз корову виганяєш, то тоже цею вербичкою, шоб не боялась
вона чи пристріти, чи шось. Ця верба стоїть у нас на
веранді.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Треба, шоб усе було помазано, поприбірано. Тепер уже шоб порядок був. І купаються у
цей день. Як приходять із церкви, горящою свічкою
випалюють хрестика на сволоці і на дверях. У нас там
ще є хрестик у веранді над дверима, висмалений хрестик. Раніше тільки на сволоці випалювали.

ЮРІЯ Треба умиваться росою на Юрія, збіжать і умиваться. На Юрия, це ще у Хвильках було, собиралися.
Це ще і мати були. У кого-небудь собираємося, надворі ставимо столи одного чи два, скільки нас там
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сусідів є, і там вечеряємо, а тоді ідемо там от у садок
ну і у жито, шоб трошки його там покалатать, і качаємося. Були там були, а тоді вертаємося до столу. Як
у житі ворона заховається на Юрия, то буде урожай
хороший, бо як воно не виросло, то ворона не заховається і буде урожай нехороший. На Юрія ходили по
житі качатися. Отак скраєчку, а шоб так усе викачать,
то такого не було. Обичай був.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО До Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки. Бо буває ще холодно після Миколи.
ТРІЙЦЯ Ми клечаємо хату. І тут на воротях я почепила
і там біля входу чіпляю або ясенок, або осику, липу.
У хаті можна покидать любистку, м’яти, очерету. На
вікно ставимо м’яту, любисток, шоб пахло. У церкві на
Тройцю святять всяке зілля – і м’яту, і чорнобривці,
і материнку. Потім воно стоїть у хаті. А на другий год
друге буде, то це викидається. Клечання стоїть днів
три, а тоді я поприймала.

МАКОВІЯ З маку на Маковея коржі пекли і пиріжки
там з маком. Мак м’яли у макітрі макогоном, сахарю
туди, перевареної водички і мішали так коржі. Добре
таке було.
СПАСА У церкві святять яблука, груші, усе таке. Хто шо
несе, то те і святить у церкві. Старі люди, може, і не їли
яблук до Спаса, а тепер їдять.
ПОКРОВА Прийшла Покрова, то сиди чумак удома. Уже
по сіль чумаки не їдуть, бо уже холодно буде. Вони ж
у Крим по сіль волами їздять. Баште, аж туди їздили,
кашу варили, пшоно з собою брали, салом зажарювали. Півня з собою возили, шоб їх будив. Часив же тоді
не було в них. Мазниця – це те, шо воза мазать, вона
причеплена у возі ззаду так, довгенька і лієчка така.
дивили
Помазать воза і поїхали дальше. На Покрову дивилися, зкуда вітер, і на Явдоху дивилися. Як із юга, то буде
тепле літо, а як тільки із сєвєра, то буде мокре, дощове
таке, холодне, як із схода, то буде вітряно і сухувато,
а із западу, то тоже дощі будуть.

Е

РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Дуже
святкували. І тепер святкують, тіки, шо тепер немає людей таких. Бо ж уся молодєж виїхала. Ми ще у
Хвильках були молоді. Я ще даже була за Варку. Вона
вдіває вінок так і стрічки, сорочка вишита і спідниця, підперезана рушником таким красивим. Це Варка, а є ще Іван. Кого там виберуть. І гільце несли з
вишні: вишні вжее стиглі на Івана Купала. Тоді його
уквітчають різними цвіточкáми, можна і живими,
і бумажними. Тоді те гільце ставляють на дошку і
пускають у ставок. Дошки хрестом роблять, ставляставляють і воно плаває собі. А тоді співають. Усю дорогу
співають.

ІЛЛІ Після Іллі ніяк нельзя купаться. Кажуть, Ілля у
воду вимочився, кажуть, шо насцяв. Може, хтось і купається, але кажуть, шо нельзя. Ілля наробить гнилля – це як дощі ідуть.

с. Я
Ябунівка
бунівка

Ф

ЗЗаписала
аписала Г. Бондаренко у червні 1992 р.
Яб
Яблунівка
блунівка
б
лунівка
у с. Я
л
унівка Корсунь-Шевченківського р-ну
Черкаської обл.
від Саманенко Мотрони Афанасіївни, 1926 р. н.

ІМ

Ой на Івана, на Купала
Вийшла дівчина, як та пава.
На неї хлопці зглядаються
Та й зачепити стидаються.
Один хлопець не встидався,
Взяв за рученьку та й признався.
– Ой ти, дівчино, серце моє,
Ой сподобалось личко твоє.
Ой не так личко, як ти сама
Ще й на папері написана.
Писали три дні, ще й три ночі,
Пока списали карі очі.
Писали три дні ще й один день,
Пока списали пару людей.

Попереду
переду хто-небудь несе це гільце, а Варка з Іваном
ідуть удвох за гільцем. А тоді він собі пішов, а вона
собі пішла. Удвох вони ідуть тільки до ставка. Пускали віночки на воду: куди віночок попливе, то туди і заміж піде, у той край. Через огонь стрибали, у більшості по одному стрибали. А січас оце у клубі, коло клубу
празнують. На ставок не ходили. Як колись, то і на
ставок ідуть, але ж молодєжи немає. Виграють – лотереї продають. Тоді на ту лотерею виграють. Те порося
виграло. Колись дід виграв термоса. Давали двом жінкам, яким по дев’яносто з лишнім, якись там подарки.
Це цього року. Папороть на Івана Купала цвіте. Вона
цвіте, шо тію квітку трудно вловить. Але як хто хоче
ту квітку вловить, то там і лякає шось. Страшно. Але
як хто її вловить, то усе буде знать. Він все знає. Це так
і у радіо розказували, і колись мені розказували.

ПАЛИКОПА Не можна робить, бо хата згорить.

РІЗДВЯ
Р
РІЗДВЯНИЙ
ІЗДВЯН
НИЙ
ИЙ СВЯТВЕЧІР Мороза кличуть кутю їсти. Не
ті, шо раньше були морози. На другий день носять ве
вечерю
щеч
ерю своїм. Діти до батьків і навпаки. Колядують, ще
хлопддрують,
рують, посипають. Треба, щоб до хати першим хлоп
чик увійшов – щоб дівчатка родились і бички. Колись
вносили снопа на Різдво на покуті, от як він звався,
забули. Як починали жать, то навхрест ложили.
БЛАГОВІЩЕННЯ Хороше діло Благовісник, всігда можна робить. Вобше на празники і в неділю курку не
можна підсипать. У вівторок курку краще підсипать.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ У свяченій вербі купають діток, старі
люди корову вигоняють нею.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску святили порося, паску, крашанки, воду брали люди, пшоно, сіль, кусок житнього хліба для скотини. Свячені скорлупки зберігають
у вузлику [як щось погане робиться з людиною, прижурить чоловіка (покійного), то обсипає пшоном
свяченим].
ЮРІЯ До схід сонця вмивались росою і батюшка правив,
качались по полю, обідали там. В Миколаївці церкви
не було.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Хлопці
і дівчата ідуть на Рось, палять вогнище, беруть по черзі і гуляють до ранку – це зараз так, а як колись – я не
знаю. Колесо з машини палять.
ТРІЙЦЯ Зелені святки. Клечіння (липа, клен, любисток)
на воротях чіпляли, під стріхою. Осику на воротях
(у Іванівці). Скотині давали свячене зілля (в Михайлівці). Були колись русалки, про них розказували.
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спочатку і закусюєш кутьою. А потом, хто шо хоче.
Я вареники варю з капустою і з вишнями.

м. Сміла
Записала М. Курінна 5 серпня 2016 р.
у м. Смілі Черкаської обл.
від Лякіної Катерини Олександрівни, 1939 р. н.
КАТЕРИНИ Було таке: собираються дівчата і шукаємо
хлопців. Це на Катерини. І от було нас троє дівчат.
Ідуть три хлопці. Одна каже: «Крайній мій». – «А з
того краю – мій, а посередині – твій». Оце підходим:
«Хлопці, а як вас звать?». А вони ж уже знають, що ми
ворожим: хто збреше, а хто правду скаже. Ми розсердимся і підем. А вони потом догонять: «Дівчата, ми ж
знаєм, що ви гадаєте». І кажуть свої імена. І мого – посередині – Микола. Ой, а мені так нравилося це ім’я:
Коля – наче колеться. І так нєсколько раз я гадала і все
Коля. І так і вийшло: я вийшла за Миколу заміж. І собака далеко гавкала – далеко я поїхала.

Ф

Е

АНДРІЯ На Андрія у нас калиту кусали. Збиралися в одній хаті дівчата і хлопці, і даже і взрослі. От мій батько
ходив на калиту. Брали кочергу, на неї одягали тряпку, замазували у сажу. Прив’язували до потолка корж
отакий, як сковорода, здоровий. Раньче ж колиски
були, то колиску знимуть, а корж повісять. І так, шоб
не достать. Треба підпригнуть, шоб укусить. І ото заходе і каже: «Іду, іду калиту кусать». А сидить же ж мумужик ікаже: «А я буду по губам крисать!». І ото так: як
вкусив, значить хорошо, а як не вкусив, то оце в саже
виходе. Оцей, шо сидить у кожусі з рогачем, – сажою
маже. І так всі поочерьодно, і сідають. І в сажі сідають,
дівне вмиваються. Інтересно же! Стрибали і хлопці, і дівчата. І дівчат мазали.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ [Коли діти починали колядувати?]
Ой, колядувати діти починали з трьох років. Мій внук
старший Андрій, десь годів чотирнадцять йому було,
він ще ходив посівав і колядував. На Різдво йдуть колядки. [Дівчата і хлопці колядують окремо чи разом?]
Це як захотять. Наприклад, ми ходили із звіздою на Рожество: і хлопці, і дівчата. Сначала хлопці заходять, а
потім дівчата. Хлопці завжди перші заходять. Ходили
ми із звіздою, наряжені. У мене, наприклад, була длінна
юбка, кожушок, платок цвітний і сапожечки були руминочки. І оце ходили. Хто міщок несе, хто торбиночку. Якщо гроші дають, то є хлопець такий, що їх збирає. Конфети, яблука, горіхи – все збирали. Заходили:
«Дозвольте заколядувать». – «Колядуйте». Починаємо
колядувать. Співали всегда: «Рожетво твоє, Христе
Боже...». А як дітки колядували то: «Коляд, коляд, ко
колядниця, добра з медом паляниця...». На Щедрівку ми,
дівчата, ходили без хлопців. Окремо. Це на Маланки,
перед старим Новим годом. Щедрували. Це не заходизаходи
ли в хату, щедрують перед вікном. «Щедрівочка щедру
щедрувала...», – отаку ми співали. На Рожество хрещеники
вечерю носять: кутю і звар, ну, може, і кусок рулета з
маком. Принесла вечерю, а хрещені должні ілі трусики,
ілі маєчку, ілі кофтачку подарувати, або на платячко
дать ілі лєнточки. Ну, а потом уже Новий рік. Дівчата
не ходили, хлопці ходили самі. Але дівчата прихвост
прихвостні були, потому шо інтересно: чому це хлопці довжни
самі їсти канфети! То ми їх ждали, вони зароблять і ми
сідали на лавочку і їли те, шо хлопці принесли. Але які
тоді раньче конфети були? Такі дліненькі, закручені в
бумажку, або петушки. [Чи водили Козу?] У нас не вово
дили. Але я по селах чула, шо таке було. У нас просто
звізду
звізду носили. Звізда була п’ятиконєчна, дуже красива,
дуже
дуже була украшена. Вистругана палка. Отакий круг
із желєза, із нержавейки притом. Колокольчики обізаобіза
тєльно, потому шо, як ідеш, воно тарахкотить. Раньче
продавалися для дітей на полочкє такі колокольчики.
І отих колокольчиків штук десять ми позбираємо і
поприв’язуємо до зірки. І квіти обикновенні робили.
Крутили папір на карандаш, зробили розочку і прикрутили. Цвіточок, а рядом колокольчик. Обізатєльно
обв’язали зірку сосною – гілками.

ІМ

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Це дєтскій
єтскій празник. Святий МиМикола довжен принести подарунок дітям під подушку.
[І раніше так було?] Да. Мачуха мені всігда подарунки
дарила. Тоді була така мода, шо цвітні платки дарили.
То під подушку клали. І щас Миколай дітям приносе.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР І тоді,
тоді, і щас я одіноково роброблю. Звар, кутя,
жаутя, періжки з маком, капустою, риба жа
рена, маренована, капуста, картошка з олією. Все попо
сне, але ж я і м’ясо готовила, і курку, і ковбасу. Це вже
на другий день – на Рожество. Тоді вже, коли розгорозго
віється. Але я не говіла. І мачуха моя так само. Оце
почнеться піст, мачуха тиждень говіє, і послєдню не
недєлю. Вона постить, піде в церкву, причастіє візьме.
Вона була католичкою, але ходила у нашу церкву.
Вона сильно строго говіла перший тиждень, причащалася у батюшкі і він дає їй благословіння їсти рибу,
молоко, сало. Мясо – ні. І перед Рожестом послєдню
неділю постила. А потом вона іде шостого числа вечором у церкву, стоїть службу. А потом утром вони
розговляються. Мороза не гукали. Хазяїна. Казали:
«Хазяїне, хазяїне, іди до нас кутю їсти!». А хазяїн –
це домовик. Сидим вечором, поїли, ложки покидали
і запам’ятовували. Вранці дивися, чиєю ложкою він
їв. Значить, він ту людину любить. Ще на всі угли під
скатерть часник клали. Це для того, шоб поганих духів виганять. І на багатство. [Кутю з чого робили?] Я
сєйчас роблю з пшениці, коли захочу. Але я з пшениці
не дуже люблю, бо вона довго вариться. Краще перлову. Туди горіх, мак, водичка кип’ячона, ізюму туди.
Все перемішаємо і їмо. За стіл сідаєш, сто грам вип’єш

МАЛАНКИ Я ворожила на Маланки. Перекидала через
хату чобіт. З себе зняла і кинула. То в мене був такий
сусід інтересний. Він знав, шо я ворожу, брав і вкрадав мій чобіт. А я хожу шукаю. А він візьме той чобіт і поставе носом до своїх дверей. А потім ходить:
«А я знаю, а я знаю, куди чобіт упав. Поцілуєш мені
в щочку – я скажу». Він вже дядько був. Я його дядя
Жора називала. І ото я його обніму, у щочки цілую.
А він мені показує, куди чобіт був носком повернутий. А чого він туди? В мене наче і хлопців там не було.
А потом же ж кашу. Зварив і виходиш. Кажеш: «Доля,
доля, йди до мене кашу їсти!». І десь ото собака далеко
гавкне. Прихожу, мачухє кажу. А вона: «Десь ти далеко жениха собі візьмеш». А то, бувало, я кричу, а сусід
сидить десь і кричить: «Підожди, я зараз вийду!». Це
ж цей же ж дядько. Ще петуха я в хату заносила. Ставила горілку, воду, хліб, пшеницю. Завели ми в хату
петуха і він зразу кинувся до пшениці. А мачуха каже:
«Хлібороб буде». А потім пішов напився горілки. І ножик лежав. То петух пішов ногами розгріб того но-
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жика, закукарєкав, крилами помахав і з стола скочив.
А мачуха каже: «І горілку буде пить, і хліб зароблять,
і з металом буде зв’язаний . І так і вийшло. Спочатку він горилку не пив, на комбайні робив, тракторист
був. І ще на столі гроші були. То й гроші заробляв. Але
горилку став пить десь у сорок год. [...] Була у нас одна
дівчинка, гадала на дзеркалі. Вона ж померла. Розрив
серця получила. Побачила у дзеркалі, шо підійшов до
неї ззаді такий страшний жених. Вона і померла бідна.
І потом у нас ніхто у дзеркало не гадав. У нас гадали:
скомкають газету, на стєнку і кружляють. Дивляться
на тінь на стіні від неї. Буває показує, шо людей багато
і наче шось там шевелиться. То до свадьби. А колись я
змяла газету і як я не крутила, показує длінний стіл і
стоять три чоловіка. І я в той год пішла на операцію.
А мачуха моя уже старенькою гадала, то тоже длінний
стіл показалось, але то був гроб. І я так собі подумала,
чи не вмре вона цей рік. І точно так вийшло.

ЯВДОХИ На Явдохи мій батько починав робити воза.
Казали, що на Явдохи всі дороги порозмиває.
МАСЛЯНА Бліни пекли. Гуляння раньче було, а щас уже
нічого немає. Такий робили круг і танцювали, хто шо
мог: «Бариню», гопак, польку. Вулиця збиралася. Сусіди: дівчата, хлопці. І гуляємо аж до часу ночі. Батькі
розрішали, але десь там закоулком підглядають, шоб
дівчата з хлопцями не пішли нікуди.
БЛАГОВІЩЕННЯ До Благовіщення не можна було землі
копати. Це сейчас уже не дивляться. Якщо Бог не поблагословить землю – нічого у нас не получиться. На
Благовіщення нічого не роблять бо це таке саме свято,
як і Паска. Празнуй собі. А у нас так: на Благовіщення
гарна погода, давай будем полоть, садить. Я, наприклад, у Благовіщення нічого не роблю. І на другий не
роблю, а вже на третій я довжна зробить все за три
дні. Другий день – це Благовісник.
ВЕЛИКДЕНЬ
ЛИКДЕ
зараз таке саме кладем у кошик:
ЛИКДЕН
НЬ Ми і зараз
яйця, періжки, паску, м’ясні рулети, ковбасу і вино –
запретикагор. Раньче ложили сіль і ножика, а тепер запрети
ли. Батюшка. Ножа клали, потому що баби стареньки
ножицим ножиком посвяченим, у кого була грижа, ножи
ком сошкрибали і наче навхрест різали. Із молитвою,
із усим. І хліб різали цим свяченим ножом. [Як раніше
фарбували яйця?] Тіки в цибулі. І раньче краска була
не хіміческа, а піщева. І в канфети клали цю краску,
повидумуварозові, красні, голубі кольори. А щас оце повидумува
ли картинки: Матір Божа, святі... Звьоздочки церковні
ще можна понаклєювать, а так ми цибулею красим. Я
нане понімаю ці хіміческі краски: нащо, шоб яйця на
посквозь красилися? Перше споживали свячене, а по
ттом
ом усе. [Яйцями билися?] Канєшно. Якщо розбив,
значить, моє. Забирає. Ще котали з горки. Там стояло
твоє яїчко. Якщо моє розбилося, як ти катала, то ти
забираєш, а як не розбила, то я забираю твоє.
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НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) А ще на Новий рік гадали. Треба
йти до сім’ї, де багато дітей. Я пішла, там унизу у нас
жила родина – шестеро дітей. І слухаю, а мати доньці каже: «Люба, біжи мені бігом водички принеси!».
Біжи – це значить вийдеш заміж. А як скажуть «Та сядь,
вже сиди ради Бога!», то в цьому році весілля не буде.

того числа як влупив сніг! На другий день він ростав
і полилася вода.

ІМ

Ф

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Ходили
дили ми в церкву, свясвятили воду. Була Голодна кутя напередодні. День був не
пісний. [Чому називали «Голодна кутя»?] Потому шо
ми все вже поїли на празники. Новий рік, Рождество,
Крестарий Новий рік – вже доїдали. А потом уже на Крещеніє нічого не остається. Там тіки кутя, звар і хто шо
варениприготує. Але все одно стараєся: і кутя, і звар, вареники, шось спечеш. А на Рожество ж і ковбаси. Але вже
поїли ковбаси. Рибу можна на Голодну кутю нажарить.
У мене, напряклад і на Рожество, і на Голодну кутю
всєгда був лящ. Лящі отакецькі були: по три кілограми!
Намаринуєш собі повну каструлю і їш, скільки хочеш.
На Крещеніє до річки ходили, вирізали хрест і купаликупалися люди, тіки дуже мало. Один батюшка в церкві праправить, інший – на річці святить. Хто де. Даже і батюшки
купалися: перехреститься, молитву прочитає і залазить
соу цьому своєму вбранні. Він не роздівався. А потом со
бираються матушки, закривають його платками і він
там перевдівається. І люди купалися.
СОРОК СВЯТИХ Це мачуха мені пекла журавлики.
таІ батько робив мені. Роблять птичку із дзьобиком та
приким і в пічку. [Навіщо їх робили?] Тому що птиці при
літають, а самий перший – журавль. Ото він співає у
февралі місяці. Ті журавлики дітям роздавали ілі хто
там прийде. Вони ж хороші, здобні. А ще на Сорок
святих обізатєльно упаде сорок лопат снігу. Це я вам
даже скажу: або до Сорока святих должен випасти
сніг, або після святих, за три-чотири дня. Обізатєльно.
Яка б погода не була: жарко чи холодно – обізатєльно
випаде сніг. Один раз мого чоловіка заставив інженер
прочистити на дорогах усі боковини, щоб дорога і
обочини були чисті. Він каже: «Та не буду я робить.
Всьо равно скоро Сорок святих – випаде сніг, буде
слякоть». – «Та шо ви балакаєте, шо ви видумуєте!
Уже сонце яке!». Чоловік психонув, причепив «утюга»,
прочистив всі обочини. Дорога чиста, все – красота.
Інженер каже: «Ну, Миколайович, ви таке скажете, дивіться яка дорога чиста!». Це було перед Сорока святими, числа вісімнадцятого-дев’ятнадцятого. Двадця-

ТРІЙЦЯ Прикрашали хату обізатєльно. Аїр нариваємо
і настеляємо. Клен, осока. Три дня це стоїть, а потім
знімається і викидається. Підпалил та й всьо.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Через
костри стрибали майже всю ніч, аж до утра. Коло річки збиралися. Віночок спелетеш, кинеш в воду і він
пливе. Дивились, куди попливе: чи далеко, чи близько. Туди заміж підеш. [А якщо вінок тонув?] Ой, то погане діло. То людина потоне або вобще заміж не піде.
Про русалок казали, але то всьо видумки. Казали, шо
русалка як жінки, тіки що з риб’ячим хвостом. [Чи
казали, що русалки у житі ходять?] Та ні. У нас даже
була одна жінка, плаття дліне собі шила і вєєра такі
на проволочкє робила, наче в неї риб’ячий хвіст. Була
плотина, там скелі такі були. І вона вилазила на ту
скелю, волоси розпускала білі, віночок зробе і співала
тонесеньким голосочком. І всі: «Дивіться, русалка!».
А та скеля була сама висока – п’ять метрів. А вона як
побачить, що вже багато людей зібралося, вона тіки
шух у воду із тої скелі. Пригнула і її немає. І ніхто ж
не бачить, куди вона поділася, бо тіки починає розсвітать. Вона вилізла, переоділася і пішла. І так вона
русалкою годів десять народ дурила. [Чи шукали цвіт
папороті?] Я не шукала. Запріщали. Але були такі, шо
шукали. Хто знаходив, розрізали ладошку, глибоко
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притом, кидали туди цвіт і зав’язували. Як заростало,
та людина бачила все наперед, що з тобою буде. Ну,
це ж силу волі надо мать, шоб розрізать лодонь. Це в
дванадцять часов ночі надо іти. І там, де я жила, такі
бабки були, вони знаходили цю папороть.
АНТОНІЯ Як жнива, то свято Антонія, але в церкві не
звонять, не правлять. На Антонія, єсі ти грешний, то
обізатєльно гром, молнія або тебе вб’є, або хату спалить. Антонія – дуже каратєльний празник.
ІЛЛІ На Іллі не можна купаться, бо обізатєльно хтось
втопиться. Я чула, шо Ілля обізатєльно візьме собі
утопленніка. Після Іллі не можна купаться, бо ночі
вже холодні, вода холодна. Як би там не пекло сонце,
вода всьо равно буде холодна, судорга може вхопити.
МАКОВІЯ На Маковія йшли у церкву святить цвіти,
мак. Вдома коржі пекли з маком – шуляки. Водичкою
заливаються, сахару туди – це називається «шуляки».
СПАСА На Спаса треба блинчики пекти і їси з медом.
В кого є померлі діти, не можна до Спаса яблук їсти,
бо дитина не получить яблука.

Е

УСІКНОВЕННЯ На Усікновіння не можна різать ножом.
Весь день. Особенно, коли в родині є Іван. Як хліб треба різать – одламав і все.

ложки всі і ідуть на вулицю. От хата – чотири угла.
Іде на один угол і стукає. Каже: «М’ясниці, коли буду
молодиця?». На М’ясниці виходять замуж, а у піст
замуж не йшли. І так на чотири угла. І де собака загавкає, оттуда, з того напряму, прийде жених. Сапога
кидали. Притом, надо кидать новий сапог! Через хату
кидає, а хлопці поховаються і там караулять. А потом
дівчина іде викупляє. Отож було інтересно. А у нас же
ж дівчат багато, то хлопці бігали до нас. Ми – сопляки,
але бігали. Тіки ворота одкриєм, не вспів до порога
дійти, вже ворота одкриті. Навстіж ото одкриті. Був
у нас возок на чотири колеса, почти такий длінний,
як ота лавка. Перевозили картошку з огорода, таке все
перевозили. І був у нас цей возок. І він отако у двір,
а у дворі отака притула. А тій притулі всігда той возок
лежав. І хлопці всі знали, шо у нас є візочок. Сидимо
під хатою, не йдем до воріт, бо хлопці ганяют от і до.
Чуєм: «Но!». Коня гонят. І возок тянут. А то наш во
возок! І коня нікакого не було: один тягне, той кричить,
командує. І затягли так як отсюда і до вокзала [700
метрів]. І на хату витягли возок наш і козу до нього
прив’язали. [На чию хату витягли?] А там тоже дівка
жила. Це всьо дівчатам робили. І отам поцепили на
нашого возка. Коли прибігає та Саїнова Тамарка і каже:
«Ідіть, ваш візочок у мене на хаті. І коза, не знаю тіки
чия. Вирищить – ужас!». А хлопці ідуть тоді симають.
Сміються! І нічого їм не було, це ж празник був.

Р
РІЗДВЯ
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Наа Св
РІЗДВЯНИЙ
Святвечір перва була пшениця. Кутя. У нас казали «пшениця». І таки варили
пшеницю. Рис ніколи не варю. Піхана пшениця, її
звариш, туда волоський горіх – поб’єш, почистиш,
обізатєльміленько поріжеш. Канхвети, сахарку, мак обізатєль
но. Без маку – то не пшениця. І мак не називали. От
макисьогодні Святий вечір, а мак надо ще терти у маки
ттрі.
рі. Макогоном потерти, шоб він молоко пустив своє.
каА нас же багато і мама заранєє каже: «Шоб ніхто не ка
зав мак, а казали сємєчки. Сємєчки хто буде терти?».
Чи я, чи третя – нас кучка. А забудеш та й скажеш.
То воши бдеш мати! Як будеш казать мак – так будеш
мати воши. Обізатєльно постили. [Ваше село було
проваславне?] Православне. Готували на Святвечір
все, кромє м’яса. Рибу готували обізатєльно. І рибу
готували у тісті. Розкачували тоненько тісто. Такими
дольками різали, отварювали. І в тій юшці варили то
тісто. Такий запах приятний! Всьо їли, кромє м’яса.
Сало, м’со – нє. Дванадцять страв, даже і більше було.
Риба, фасоля, горох, вареники. Всьо отварювали і на
олійкє з зажарочкою. Вареники робили з угоркою –
слива. Солодкі. Узвар – яблоки, груши. Оце велику каструлю мама наварювала, бо пили як воду. Каструля
чотирьохведьорна. Сіно обізатєльно заносили в хату.
Дньом всьо готовиться, а ввечері тато заносить сіно в
хату, кладе на стол. Мама скатеркою застелила, а потім всю їду складає на стіл. І під стіл сіно клали. Хоть і
Різдво було, мама клала нам йолку. А прикрашали! Цілий год собираєш бумажки з канхвет хароших. Хрона,
картоплі накопаєш і заварачуєш. Шо тіки не позаварачуєш у ті бумажки! Так красиво почипили на йолку.
А хтось думає шоколадна: хваць, а там хрін ілі ще шото. Були розваги такі, інтересно було.

Ф

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Михайлове Чудо не можна робить. [Чому назвають «Чудо»?] Тому шо, якщо ти роробиш, то чудо зробиться! Осьо наша хрьосна полізла на
Михайлове Чудо на дерево – упала з дерева і поламала
собі ногу. От тобі чудо.

ІМ

ПОКРОВА На Покрова
окрова заміж ідуть, свадьби роблять.
Наша церква Покровська, обіди справляють великі.
У нас отото храм. Обіди робить батюшка для бідних
людей. Батюшки приїжджають із Черкас. Великий
голубобід роблять: капусняк варять, катлєти жарять, голубці роблять. Каши, чаї або компоти. Всіх бідних людей
Позазивають і всіх кормлять. Наприклад, у мене на Покрова збираються всі діти мої. Чому? Бо на Покрову
вже все є. І порося можна зарізать, і гуску зарубать,
курку або півня. Холодець вже можна на Покрову
зварить. У мене собираються. Я гуся зажаю або качку,
Вакролів заб’ю. Є і перець, і голубці з чого зробить. Ва
реники з капустою можна наробить.
Записала М. Курінна 2–3 серпня 2016 р.
у м. Смілі Черкаської обл.
від Павленко Вікторії Іванівни, 1936 р. н., родом
із с. Рідківці Новоселицького р-ну Чернівецької обл.

АНДРІЯ Андрій – це був прекрасний празник! Ворота
откривали, мазали. Боже, як вспомню! Не було такого, як от щас забори ці. А то був пліт. А у плотах є
колики. А колик довжен буть виглядувать. То хлопці
намажуть [...] ті колики, а дівчата ідуть і ворожать.
А колики були сточониї, як клали у плоть. Дівчата
ідуть і считають до дев’яти. Дивляться, який дев’ятий:
дивиться а він сточений – вийде за калікого, а як несточений – то за харошего хлопця. Воржили. Миски
перевертали: під тарелки кладе кукурудзу, нож, ножниці, якусь лапатку. І всьо називали іменами: рюмка –
буде п’яниця і так далі. Одна пораскладає, а ніхто не
дивиться. Потом по очереді ідуть і одкривають. Чи
роботящий буде, чи п’яниця, чи каліка буде, чи вор –
ну, всьо. На Андрія вечеряли, а потім беруть збирають

РІЗДВО ХРИСТОВЕ На Рожество старики в церкву ходили, молодьож – нє. Рожество – це була Коляда. Послє обіда колядувать молодьож ходила. Сначала дєткі
отакі бегалі малі, поки свєтло, а потом уже ввечорі
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здорова Коляда ходила – це хлопці. Називалася «здорова Коляда» – взрослі всі. Дівчата не ходили. Малі
дівчатка бігали. А взрослі нє в коєм случає. Хлопці
ходили і йшли колядовать тільки туда, де дівчата є. Де
такі уже, шо замуж будуть брать. «Калфа» – називався
старший. Він іде в хату: гроши ж платили за Коляду.
А на другий день танці, прямо на толоці среді села. Навіть і сніг був, роскидали і танці робили. І яка дівчина
само больше дала грошей, сама перва йде танцювати.
Розводи називається. Уже музика грає, пособирались
люди і бере її калфа і вона перва іде. Танець одкриває, а тоді вже за нею всі. [Який танець був першим?]
А любой. «Руский» називали. Пісня гарна була. Це
було після війни, 1948-й, 1949-й. Уже Совєтскій Союз
у нас був. [Які колядки ви пам’ятаєте?]
Святий Миколай за Богом ходив, ой дай, Боже,
За Богом ходив та й Бога просив, ой дай, Боже,
Ой боже ж ти наш, прийди ти до нас, ой дай, Боже.
На Святий вечір, на вечерячку, на злагодочку,
ой дай, Боже.

ВЕЛИКИЙ ПІСТ Їли всьо посне, на олійкє. Боби, фасолю. Отакє. Всьо посне, м’яса ніхто не їв. [Веснянок співали?] Нє, у нас такого не було.

МАСЛЯНА У нас особо Масляну не гуляли. Млинці не
смажили. У нас в основном варили мамалигу. Це у нас
була перва їда. Вареники варили.

ВЕЛИКДЕНЬ Моя мама лічно писала писанки. Писанки довжні буть у кожній хаті. А мама моя дуже харашо малювала. Чо вона не було художник, я не знаю.
Вона рисували разні, яки ти хочеш узори. Називала
вона турпаник, портянички, огурчики. Турпаник – це
платочек такий. Токо він на яйці. За неділі дві-три, за
місяць до Паски приносили в решеті і кажне підписували свої яйця. Але сирі приносили. А мама як писала, то кажна краска кипить в каструльких. Всі кольора
були. А писала воском. Тоже в неї така чашечка була
і кісточка. Кісточка робилась з мягкої жесті тонюсенької. Вона із свини рвала щетинку, туда вставляла
і закатувала, а потом прив’язуї до палочки. Як вмокаї,
воск туда заходе. Вмочила і веде. Один узор прошла –
кидає в краску. Це дуже мороклива робота. Але вона
дуже бистро робила, була в руках така очень бистра.
[Колір яєць для жінок або чоловіків відрізнявся?] Нє.
Просто шоб була красива писанка. Вона сама приду
придумувала узори. Дуже харашо рисувала. З дєтства вміла,
це було просто в природі. І сестра в мене, пішла вона
у маму, вона і писанки писала і рисувала у хаті. То по
побілили білим. У нас не білил мєлом, а токо ізвістю.
І вона: «Мамо, можна я зроблю букет якийсь, цвіти...».
Все рисувала. І потом, у нас гори називається, де дим
іде з печки. Обрисує його, ну як кукла. Фарби купля
купляли в місті. Розводе їх кип’ячоною водичкою. А вооб
вообще, продавалися такі таблєточки-краски. Кидаєш її у
кип’ячону воду, вона розмокає і розводе, тоді рисує.
І рисували, і яйця писали. Вони висихали, а потім той
воск, на кажному ж багато наліплено, він тут же заза
холоняє на воздухє. А потом ноктєм ми, дітвора, всі
зздирали,
дирали, допомагали матері. А потом об шерстяную
ттряпочку
ряпочку пообтирали, «пуцували» – так називали.
Кажуть, випуцуй красіво його. Витруть і красавиця!
[Як з матір’ю розраховувалися?] Гроші в основному
давали. Давали, хто скільки дасть. Мама ніколи не
казала, скільки саме. [Скільки всього яєць вона могла
розписати до свята?] До Паски вона дуже багато робила. Багато дівчата приносили. Більш як двісті. Но, я ж
кажу, вона неділі три, єслі не місяць всьо врем’я писала. Сідає коло шпаргата, пліта всьо врем’я горить, бо
воск довжен буть гарячий. Ці крашені яйця до церкви
несли, давали за поману, попові давали. Обізатєльно
як приходиш паску святить, клали в общу корзину
попівську. Поклав туда яїчко, а тоді вже ідеш ікони
цілуєш. У церкву йшли із вечора. Не всі йшли, у нас
батько ходив. Я, например, була мала, любила в церкву йти. Бігала. [Що несли святити на Великдень?] Усі
продукти. Сіль обізатєльно. [Для тварин зерно святили?] Нєа. Для скота нічого. Після Паски піп ходе по
селу. Іде в кажду хату. Святе хати, сараї, де лабузи, сіно
для скота. І тоді те сіно давали коровам. Як з церкви
приходили, першим починали їсти яєчко і паску, а потім все підряд хто шо хоче. [Чи ходили на Великдень
у гості?] Нє. На другий день. Приходять: «Христос воскрес!» – «Воістину воскрес!». Цілувались обізатєльно. В основном до родичів ходили. Яйцями билися
обізатєльно: і діти, і зрослі, і молодьож – всі.

БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовіщення ждали, що Бог поблагословить землю. Копали, орали і садили після
Благовіщення.

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК На Паску на другий день
хлопці приходять вливать дівчат. І він приходе без
яїчки. Але виставлять їх, красива така тарєлка, і пи-

І так дальше. Вона длінна. Я вже зараз не можу, як я
тоді колядувала.

ІМ
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МАЛАНКИ А перед Новим роком Маланка була. Так
хлопсамо ходили маланкували, тіки переодягалися хлоп
ці на дідів. На лицо маску одіваї, і кожух, там разне
лохмоття на себе понатягує, шоб не узнаваємий був.
І чудят. Йде Маланка отета здорова, хлопці йдуть з
калфою і маланкують. І хлопець один ще переодівався
«молоза молодицю. Всьо вбрання красіве одівав. Це «молочудиця» називалася. Калфа заходить у хату, а «діди» чуказадять. Всяку шкоду роблять, «на збитки», як у нас казали. Особенно ідуть туди, де дівчата і де непорядок. Всі
каструлі мама ховала, всьо в хаті ховала, бо найдуть і
повикидають, скажуть: «Отака ти хозяйка!». Як вони
заходили в хату – вінчували: «Вінчуємо вас із щістєм,
здоров’ям, з Новим роком!». І бажали там те, і те, і те.
На Новий рік обіатєльно первим должен мужчина
зайти. І навіть караулили, щоб не ускочила яка баба.
Прімєта така була, шоб не заходили жінки.

АСИЛЯ) У нас сстрибали
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
трибали на Новий год.
пеПалят костьор на воротах у кажном дворі і тоді пе
репригували хлопці й дівчата. Беруться за руки. [Що
підпалили?] Та обикновений лабуз. Ростянули його і під
палили. Старалися, шоб було повише. Перепригнули і
шоб не зачипиться. А зачепилася, то вже все – уже не
повезе. Надо так пригнуть, щоб не звалить.
ВОДОХРЕЩА На Водхрещу ходили воду святить. [Вечеря була напередодні Водохрещі?] Обізатєльно. Перед
Різдвом була постна, а це вже була з мясом, жирна. Все
готовили їсти. Зранку йшли до церкви, святили воду. У
нас батько всігда ходив. І тоже: перехрестив у хаті, прочитав «Отче наш...». Це всю жизнь для нього була одна
молитва. Прочитає молитву, поцілує кажного, водички
дає пить. Річка у нас була, Гуків називається. Туда йшли
і там прорізали хрест. Піп прорізав з дяконом.
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УСІКНОВЕННЯ Не можна було різати, сокирою рубати,
піляти. Нічого не різали. До цього дня все приготовлене, шоб нічо не різати. На цей празник мій Петро
пальця собі отрізав. Вже тут, у Богуново, ми на дачі
жили. На цей празник нєльзя було нічого робить,
а він взяв електрофуганок. На чердак як лізти, щель
була. Він сів та й дивиться: «Щель, надо її задєлать».
Взяв палку, одрізав, і думає: «Зараз я її простружу і в
щель заганю». Фуганок включив, а воно крутануло і
палець одхватило. А я довжна була до нього приїхать,
бо знаю, шо це празник. Я приїхала, бачу калюжу крові. Та я за його і обратно поїхали. Але він не знав, що
то Усікновіння. Він був на дачі, а я дома. А тоді ж не
було такої связі, шо подзвонити. Думаю: «Сьогодні
празник, він не буе нічо робити. Хтось йому скаже...».
А ніхто йому нічо не сказав.
МАКОВІЯ На Маковія домашню перепичку робили.
Такі як коржі, такі круглі і хрестик на середині. І в
пекожному углі від хреста прикрашали чим-то. Цю пе
репічку давали за поману.
ІЛЛІ На Іллю
Іллю купаться вже не можна. А такого, шоб
отмічали, не було. [Чи казали, що Іллі – це громове
висвято?] Нє. Але як гром у нас був, гримить, мама ви
кидає надвір кочергу, лопату – той інструмент, шо од
крупечі, і двері, форточки закриває. Шоб всьо було кру
гом закрито. Це оберігало нас від грози, від молнії.

Е

санки такі красиві. І він бере одне яйце, яке хоче, і дівчина, яка є на замужество, бере яїчко і цокаються.
Чи він у неї виграє, чи вона. [Як виграє забирає яйце?]
Нє, оставляє. Не те, шо не давали, просто з собою не
брали. Поцокалісь і всьо. [А навіщо дівчат обливали?] Шоб коси росли харашо. Я і тут, як паска, завжди
кажу сусіду: «Женя, йди мене влий!». Тут такого нема.
[А як дівчина не хотіла, щоб її обливали?] Такого не
може буть, шоб вона не хотіла. От приходять хлопці
вливти. Батько мій всігда бочки поставить, води понаносе повно! Приходять, дівчина нагинається, піднімає
косу. Він держе косу, бере воду з бочки, чи відро стоїть і: «Христос воскрес!», – три рази ллє на шию. Вода
стикає і вона не витирається. Воно само собі висихає.
Ну, конєшно, одіває вона не таку святошну одьожу,
бо жалко же ж таке мочить. Одіта по-домашньому.
Це до обіда так культурно, а послє обіда приходять і
кого поймають: чого думаєте мій батько стільки води
наносив, обливають з відер отако! У нас була сусідка
Василина. А після війни не було, з чого спідниці шить,
то вона з фанів, такі лєнти німецькі були, і вона з них
собі сшила спідницю. І вона в неї така рясна, широка
спереді. І шелестить. І от як обольют її і вона тікає,
а спідниця: фльос, фльос, фльос. І всі падають, сміються з неї. Вона була така інтересна, її саме більше обливали всігда. Ми поховаємся хто куда. [Обливали всіх
чи лише молодих дівчат?] Молодих обливали хлопці.
А батько мій ще бере відро і біжить підносе: «На, обоблий хорошо!». Але всьо всігда по-хорошому. Ніколи
ніхто не жалувався. Це такий був день. І в городі тоді
всьо хорош росло, і на полі. Обливають – це для того,
житщоб дощі йшли. Шоб хорошо було і в землі, і в житназиватю. [Чи вішали гойдалки на Великдень?] То називалася «гуцанка». Для дітей в основному вішали влітку,
а взрослі не ходили.
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СПАСА На Спаса яблука святили, казали, шо не можна
яблука їсти до Спаса. Взрослі не їли яблука, а дітвора їли.

ТРІЙЦЯ Клечаня
чаня робили обізатєльно. Обтикають хату.
Липа переважно. В лісі у нас липи було повно. То ми,
Трійдітвора, ходили всі. Пов’язки принесеш перед Трійкрашацею вечором. І ввечорі затикали всьо: ворота крашали, копали такі кіцкі – викопували ямку і затикали
стотуда вєтку верби. І копають коло воріт: з одной сто
Чорони від калитки і з другой. І коло воріт так само. Чо
притири вєткі поставлять. І та вєтка, як проростає, при
кмета була така, як прийнялася, проростає, пустила
коріння – хорошим буде год, все буде добре. Садили
вербу коло воріт, на вулиці, у кінці города, на межі.
[На підлогу в хаті що кидали?] Разні трави. Собирали
квіти, які були в то врем’я. Йшли в ліс, собирали. Багато бриндушок було. Бриндушки – це у нас подснєжнікі. Вони і бєлєнькі бувають, і фіолєтові. Роскидають
їх кругом по хаті. Держали оце в хаті неділю-дві, а то й
три. А потом все це спалювали. А то зметеш їх в кучку
і мастиш потім долівку. Скоту не давали.
РІЗДВО ІОАННА ПЕРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Про
папороть казали. Казали, що довжна дівчина знайти
цвіток папороті. І ходили ноччю. А папоротник це у
камишах. Отам отой цвіток буває. Але дуже тяжело
його знайти. Кажуть, що це щастя знайдеш. [І були
такі люди, що бачили, як цвіте папороть?] Находили.
Зриває і бере собі додому. У папороті така біла квітка.
Але цвіте лиш у цю ніч. Токо у цю ніч надо йти шукать.
Ходили й хлопці, бо дівчата самі боялися.

ПОКРОВА
моП
ПОКР
ОКРОВА
ОВА На Покрова
Покрова дівчата йдуть до церкви і мо
ляться Богу, шоб покрили їм голову. Але я цього не
дуже пам’ятаю, я не ходила.

с. Ташлик

Записала О. Боряк 2009 р.
у с. Ташлик Смілянського р-ну Черкаської обл.
від Дедик Антоніни Семенівни, 1924 р. н.,
та Гончаренко Віри Семенівни, 1939 р. н.

АНДРІЯ На Андрея пекли калату, хто хотів, сходилися, особенно молодьож, у школах, і там справляли...
Калата, ну таке з вушком, шоб почепить на лєнті і
тоді будуть під’їжджать кусать... А на кочерзі будуть
під’їжджать кусать, а ті будуть мазать сажею, наколотять і будуть мазать, хто вкусить, хто не вкусить... Ой,
таке робили, шо вони казали, я забула.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР На Різдво поминали померлих:
«Приходьте вечерять». І геть кладуть ложки, для всих
кладуть, і тим, шо вже й нема на світі, ложечка положена. Не приймали зі столу нічого, усе там, шо зосталося,
усе оставили на столі, шоб вони прийшли та повечеряли. Я, було, всігда гукаю: «Морозе, Морозе, йди до нас
куті їсти, да не зморозь нам ні поросяток, ні ягняток,
ні хлібця не зморозь, ні житечка, ні пшениці». Оце так
було запрошуєм, як сідаєм вечерять. А померлих – на
їх долю клали, а нічого не казали, на долю клали ложечки, а вже так не кликали, а на долю клали ложечки,
бо вони ше прийдуть вечерять після нас. Буває, перевернулася ложечка, а буває, нє, то ото кажуть, не було
нікого, не шевелили. Та не дуже й добре, як приходять,
то вони молоді, пожить хочеться, а там вспомнянули їх
уже, шоб їм необідно було. Казали, шо не можна спати
у Різдво, бо ніч Різдвяна. Тоді ввечері і дівчата ворожи-
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ли, чи присниться який парубок, чи вийде за нього. В
який-то день щитали кілочки, чи удівець, чи молодець,
який припаде кому. Колись було багато приказок, а зараз молодьож, то не дуже вони й знають, стариї їм не
розказують, бо вони не хотять робить. А як собака загавкає, то туди, кажуть, заміж піду. Бувало по-всякому.
Дівчата і чоботи перекідали, а як хтось, то вхватить
того чобота, та заховає, та тоді ходить з одним чоботом.
А січас такого не робить молодьож.

БЛАГОВІЩЕННЯ А на Благовіщення нічого не робили,
бо то великий празник.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Ото, бувало, цілий тиждень од
Різдва до Нового году не замітали, а то, бува, як позамітають, позабірали на ряднинку, гляділи, а потом же
ж на Вaсиля, на Новий год, вже це все на город і палили це сміттячко. По дереву торкали. Було там таке,
чи паличка там яке, аби траснуть об деревину: «Роди
яблучка, роди сливи, роди те». Палять, було в садку
вогнища, палють, заставляють, шоб родило на другий
год. Це вогнище палили, шоб дерево родило, торкали,
шоб дерево родило.

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Вварювали, крашаночки красили,
усе готовили на Паску, вже ж завтра святить треба..
В церкву несли святити паску, мнясце, сальце, крашаночки, солі гудзичок, отаке, шо в кого було. Казали,
шоб воно ніде не валялося, бо то ж воно було свячене.
Ми заховаємо, положимо, а тоді, може, й треба буде
свяченого, ну шоб підкурить, коли, може, буде чиряк
чи шо, то треба підкурить свяченим, то де ж ти його
возьмеш, а як є в запасі, в гузичку. А кісточки свячені
із м’яса, то виносили в город, закопували і де озимина,
шоб не погнівило озимини, шоб буря не звалила. Оце
ж ми ту шкаралупу і гляділи в гузичку, і підкурювали,
не кидали її у сміття, крихти тоже гляділи або й скоти
скотині оддамо, бо воно свячене. Рушника, то постелиться
на ньому, то гляділи, бо він посвячений.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР В четвер перед Пасхою, то була страсна свічка. Як йдуть, бувало, оце тихо, шоб вона горіла,
а тоді на сволоку випалюють хреста.

Е

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Гордань варили кутю,
їли її. посвятили ту Горданю, прийшли, пописали хрестики, покропили подвір’ячко, сарай там, свині нє, свині
не кропляться, коло скотини – там да, оце все покропили, а потомечки йдуть обідать, на кутю, на Ордань.
Чогось свині не кропилися, скотина вся, хата, в льоху.
поХрестики писалися, на кождому, це, примєром, на повітках, крейдою, оце вона була в хаті, грудочка крейди,
а це вона прийшла з свяченою водою. А тоді вже обіобідали, то так заранє, бо вже ж воно, вже святиться, то в
часа три, чи як батюшка випусте з церкви, хазяїн кропе,
а тоді сідають обідать обратне. Тоді вже була Горданна
кутя. А тоді готували таке, шо було, тоді була пісна, шо
в кого було, те варили та й їли, но кутю їли законно, но
до куті нада було мати і узвар, баба варила і узвар.

МАСЛЯНА На Масляну то загівляли. Печуть сирники чи масляники, чи там шо-небудь, і так ними
угощаються.

Ф

ТРІЙЦЯ
ТРІЙЦ
Т
РІЙЦЯ
Я На Т
Тройцу
ройцу празнують, бо це празник такий ве
великий. Чіпляють коло хати, в хаті, травичкою усе за
застеляють. Ось із дерева, то берестки, то кленки, усе ж
то наламають, то гілок, то поначіплює коло хати, це ж
називається «Зелена неділя», то воно буде висить цілий
тиждень. У нас своє дерево в дворі, оце клен та береза,
берези ми ніколи не чіпляли, кленок, бересток особен
особенно. Те, шо коло хати, наламали та почепили для закону.

ІМ

ВОДОХРЕЩА Ужее на Водохреща, на Гордань, то, було,
хто варив нову кутю, а ми, уже як пороз’їжджаються,
то нема кому, то ми з бабою подоїдаємо, шо є, а куті
другої не варить вона, а то ж було варять обізатєльно.
Обізатєльно вирубували хрест, як крига була. Хреста
такого зроблять, а тоді квасом розовим як обіллють
його, він же сіє на тій воді, на тій кризі. А народа там
було ой-ой-ой. Січас же зіми немає, снігу немає, а так
люди ідуть до церкви, та тут у церкві він тую Горданю
обіпоправить, він покропить тую водичку і сідають обі
дають. І вмивалися на річкі із водою, а були такі, шо
пірнували, хай Бог милує! Такі ж ополонки порубають
було, тоді ж води було багато, тепер води нема у тих
річках, так нема де посвятити і Гордані, а тоді ж були
зіми. Хрест же ж який! Оце ж коло його отой же батюшка да й святить, хрест у воду, з рушниць стріляли,
пускали голуби обізатєльно.
СТРІТЕННЯ На Стрітенє ходили до церкви, вода святилася. Замічали, який день буде на стрітеніє, яке літо,
ну як можна замітить, якшо мороз, то будуть морози,
а як одлига, то примічали, і люди ото пред’являли, яка
весна, яке літо. І цю воду гляділи на стрєтєніє, тою водичкою скроплювали, тую воду гляділи, як оце її примєром принесли, то дуже хароша, та стрічена вода, то
молєбінь така.

ЯВДОХИ На Явдохи примічали, яка весна буде: то недобрий день, то нехароше літо буде, а то таке, ну всяк
примічали.

ЮРІЯ На Юр
Юрія гарбузи [садили]. Іди, кажу, Вєрко, посадди
и гарбузи, мовчки, ні до кого не балакай. Як урожай,
тто
о вродить, а цей год тоже скотина переїла.
Р
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Було
Івана Купала, так тепло, гарно. І колись давно було
свято, гарний день, вінки плели дівчата, на воду пускали, коло клуба плигали. Раньше воно було, тепер такого нема. Раньше робили опудало, шоб лякать людей.
МАКОВІЯ Квітки святять, хто водички тоже, хто хоче,
те й посвятять, якби тільки було свячене.
СПАСА Яблука святили. Те воду святить, те яблучка.
ПОКРОВА На Покрову тоже нічого не робили, бо великий празник. Покрова, чим вона покриє – чи снігом,
чи дощем.

УМАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Колодисте
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.
у с. Колодисте Уманського р-ну Черкаської обл.
від Савченко Олени Іванівни, 1935 р. н.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Ходили колядували сьомого січня
увечері, а щедрували тринадцятого січня увечері і чотирнадцятого січня, на Василя.
І споюще купно й граймо,
Цар народився, всєх вихваляймо.
Споюще і суще,
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Слава во вєкі глаголюще.
Ти, царице, ти усюди славна,
Ти у Бога – пречистая панна.
І в Бога в шопі і мєжду скотів
Христос почиває днєсь воплотив.
Добрий вечір!
Це така церковна колядка. [Чи водили Козу?] Було
таке. Вбирали парубка неславно, погано вбирали парубка, буцім, це Маланка, дівка некрасіва. Ну, і за Козу
хтось вбирався. І то прийдуть у одну хату, шось украли, перенесли у другу, покинули там. Якийсь горщик,
каструлю в другій хаті покинули. Танцювали в хаті,
Коза котилася та по хаті. [Господарі їх пригощали?]
Не дуже їх пригощали, бо боялися їх. Ото поперевертають усе в хаті. Цю Козу в нас тринадцятого січня водили, на Маланки.

с. Рижавка
Записала І. Щербак 24 вересня 2008 р.
у с. Рижавка Уманського р-ну Черкаської обл.
від Руденко Марії Михайлівни, 1941 р. н.

ТРІЙЦЯ Тройця, Зелені свята. [Якими гілками у вас заклечують хати?] І клен, і бересток. Ранше застромляли
під хату, бо хата сніпками була вшита. А зараз куди
ти застромиш? То покладеш отак на вікнах трохи. На
Тройцю в ліс молоді ходили – там гармошка грала і на
лісапетах каталися.
НН
П
РІЗДВО ІОАННА
КУПАЛА) МолоННА
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (ІВАНА
(
співадьож вишню зрубувала і вбірала її коло ставка, співа
ла, танцювала коло неї. І щас так роблять. Cпівають:
Ой вийди, Грицю, на вулицю,
Розвесели нашу купайлицю,
Бо наші хлопці – ледащиці,
Не розвеселять купайлиці.

Е

АНДРІЯ На Андрія печуть калату. Це корж такий з прісного тіста, солодкий, з діркою посередині. Як справляють Андрія, то це повинні дівчата йти до кирниці,
беруть в рот води і приносять ту воду, виливають і
замісюють такі балабушки, печуть їх. А калата сама
собою печеться. Калату кладуть на стіл, а балабушки
балакладуть на полу, кличуть собаку знадвору і чию балабушку саме перше вхватить собака, та дівчина першою
базаміж вийде. А бувало так, шо як не візьме чиєїсь ба
лабушки, то вірите, то це істинна правда – не вийшла
у нас та дівчина заміж, покрилася. Це на моїх очах таке
було. Всі повіддавалися, а вона, бідна, так і осталася.
А калату чіпляли до сволока за скобліка на лєнті, пропросилювали цю калату, підвішували. І на коцюбі по черзі
їхали хлопці і дівчата до цеї калати. Казали: «Їду, їду
калату кусати!». А коло калати стояв хлопець чи дівдівчина ізз ганчіркою в сажі та каже: «А я буду по морді
писати!». І смішать цього, хто їде кусати. І як дадуть
цею ганчіркою із сажею! І кусають ту калату, аж поки
вона не впаде.

Хто гроші дає, хто цукерки, праніки, яблука чи груші. Кажне старається чим покраще дати. На Маланки ходили із звєздою. Маланка ходила вдіта у довгій
спідниці, у новій хустці зав’язана – це якийсь хлопець
перебирався так. І як приходять, то не під вікном стоять, а прамо всуваються в хату, часом і не вмістяться
в хату. Там кладуть їм горілки, закуски. Ті п’ют, а ті
шось крадут у хаті – чи закуску чи оселедець чи шо
там. [У кого ще перевдягалися?] То козаки якісь, то
цигани. І Коза була – маску таку одівали. [Діти брали в такому участь?] Нє, діти не брали. Тільки молоді,
молодь ходила. І ця Маланка цілу ніч ходила по селу.
І гармошка грала там. Гарно так було.

ІМ

Ф

Це найперша пісня була на Купала. [Дівчата вінки на
він
воду пускали?] Ну да, плели з косариків, з волошків вінсхо
ки. А вже як кончається Купайло, то нижче туди сходять та й вінки та ставок кидають. А розбірали потом
ту вишеньку – хто шо схватив: гіллячку чи там лєнту та
приходили додому та й виносили на гогірки, шоб ранні
гогірки були. І цього літа було Купайло, розломлювали
т у вишню. То я тоже гіллячку принесла та поклала на
ту
гогірки. І такі ранні та гарні гогірки були. Ну, зараз не
схо
так гарно Купайло проходить. Ранше жінки старші сходилися та співали цих пісень, а тепер ці дітки не вміють
вже таких. Палили той костьор, через нього перескакували – парами перескакували хлопці з дівчатами.

Миколая
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Мико
лая Зимового святкують.
І в церкві правиться. [Діткам подарунки готували?]
Не було у нас такого. Ранше хоч у школі на Новий год
давали дітям подарки, а зараз ніхто нікому нічого не
дає. Зараз таке в нас зробилося в селі, шо вже гіршого,
навєрно, нігде нема.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ [Дітки колядували, щедрували?] Ходили. І зараз ходять. Мало ходять – троє, четверо, п’ятеро. А раніше по дванадцять,
по п’ятнадцять, і не єдна група, а то з Коньом ходили, із звіздою ходили. Дітки колядували на Рожество,
а щедрували на Маланки. Отаке колядували:
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з маслом паляниця,
А без масла не така.
Дайте, дядьку, п’ятака.
А ви, тітко, гроші –
Будете хороші.
Добрий вечір!

МАКОВІЯ Несем до церкви Маковея – три маковини з
маком. І чорнобривці в той букет, і майори, і васильки, і косарики – волошки польові, грицевий батіг. Та й
тоді святить батюшка, а дома кладемо його коло Матір
Божої в куточку. Кажуть, як купатися в тому зіллі, то
голова не буде боліти. Печемо прісний корж, а тоді мак
тремо в макітрі і обмішується сахаром чи медом і їмо.
СПАСА На Спаса йдуть до церкви, несуть яблука святить, мед. [Чи можна до Спаса їсти яблука?] Всім людям треба терпіти до самого Спаса, поки не посвятяться. Кажуть, шо мама, у якої діти померли, з’їсть
яблуко до Спаса, то це – великий гріх.

с. Ятранівка
Записала Л. Артюх
18 липня 1990 р.
у с. Ятранівка Уманського р-ну Черкаської обл.
від Мельник Зінаїди Климівни, 1926 р. н.
та Ліщини (Батурин) Марії Максимівни, 80 років
АНДРІЯ Гандрея. Варили вареники хлопцям з цибулею,
лупою, щоб сміятися. Калату пекли, з коцюбою їзди-
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ли. Мийка
– стоїть із сажою. А ця їде на коцюбі. Котра
́
не засміється, то вкусить, а як засміється, то Мийка
мазне по пиці. А калата не висіла, а з цукерками, кругла на столі лежала. «Їду, їду калату кусати». Балабушки – на стілець. Собаку призивали. Ходили на воду:
шо вловить, то й жених буде – тріска, то буде майстер.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю з пшеницю варять з медом, тепер – з рисом. Ложку куті взяла і на вугол хати
вийшла. Де собака гавка, туди віддасися.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Як сіяли пшеницю, то примічали,
в який день Різдво, то в той день неділі сіяли, щоб горобці не їли. Лишають кутю, ложки кладуть для мертвих.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Голодна. Другий святий
вечір. Мороза кличуть.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Зараз на Миколая дітям під подушку то костюмчик, то канфети – отаке кладуть.
МАЛАНКИ Ходять щедрують «Добрий вечір тобі, панегосподарю...». І такої щедрівки – це як в кого дівка є:
Росте береза, тонка та висока.
Щедрий вечір, святий вечір.
А на тій березі золотая кора.
Щедрий вечір, святий вечір.
Вийди, вийди, гречная панно,
Щедрий вечір, святий вечір.
Та позбірай золотую кору,
Щедрий вечір, святий вечір.
Та занеси до золотаря,
Щедрий вечір, святий вечір.
Золотарю, золотарочку,
Щедрий вечір, святий вечір.
Зроби мені золоту обручку,
Щедрий вечір, святий вечір.
Золоту обручку, золотий віночок,
Щедрий вечір, святий вечір.
На останку – золотую чарку,
Щедрий вечір, святий вечір.
У обручці обручатись буду,
Щедрий вечір, святий вечір.
А в віночку вінчатися буду,
Щедрий вечір, святий вечір.
А чаркою частувати буду,
Щедрий вечір, святий вечір.
Добрий вечір!

Е

МАСЛЯНА Прясти в Масницю
незя, бо як сиплеться
́
терміття, то в сушні будуть черваки (погань) заводиться. Останній тиждень м’ясо можна, вареники з
сиром. Шити можна, прясти не можна. Колодія́ справляли. Хлопці дівчатам колодки чіпляли – могорич,
а вона йому платочок вишивала. В Паску не топили,
гріх топити. Посвячену шкаралупу з’їсти треба.

до неї. Дівчата ворожили. На Андрія на стовпчиках із
тину розкладали: вдівець, молодець. На якому кончиться – як на молодець, то вийде заміж за хлопця,
а вдівець – вийде за вдівця.

овий рік пекли хліб –
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) На Новий
Василь.

Ф

недіЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть
трасть – вечеряв «дід», а в неділю – снідав.
аску гойдалки гойдалися, вона [ді[діВЕЛИКДЕНЬ На Паску
вчина] йому [парубкові] платочок давала. Паски, кракрашанки [робили]. Розговлялися – пасочка й яєчко, ковковбаска, порося печене.

ІМ

ПЕТРА І ПАВЛА Лишали
вузли жита на полі, зв’язували у вузлик, шоб Бог урожай давав – Спасові на бороду.

УСІКНОВЕННЯ Сікновення
вення глави – не їсти голови: какапусти, часнику, цибулі, маку. Хліб різали.
Записала І. Щербак 23 вересня 2008 р.
у с. Ятранівка
транівка УУманського
транівка
манського р-ну Черкаської
Черк
Ч
еркаської
ерк
аської обл.
від Усенк
УУсенко
сенко
сенк
о Ірини Григорівни, 1925 р. н.

КАТЕРИНИ Ворожили:
жили: на Катерини зрізували гілочку
Різдвишні, ставили у воду в хаті і як вона зацвіте на Різд
во, то дівчина в цьому році заміж вийде.
АНДРІЯ Вареники варили
картоарили з сиром, з ягідьми, з карто
шкою. І балабушки пекли. Треба було дівчині піти до
кирниці чи до ставка, набрати в рот води і цєю водою
замісити балабушку. І мовчки треба було йти, шоб ні
з ким не забалакати, шоб у роті вода була. Складали
балабушки дівчата на такий стільчик довгенький –
кожна знає свою балабушку. Кличуть собаку і чию
балабушку вона вперед схопить, та дівчина швидше
заміж вийде. Калиту пекли. Калита – це такий корж
добрий із сахаром, солоденький і цукерками – горошками поквітчати його. В середині коржа дірку робили і чіпляють його до сволока. І їде хтось один на коцюбі до коржа й каже: «Їду, їду калиту кусати!». А коло
коржа стоїть хтось з ганчіркою та йому: «А я буду по
морді кресати!». А ганчірка в нього в сажі була. «А я
вкушу!» – «А я вкрешу!». І той не вспіє вкусити, як
той вже вкресав. Як хтось вкусить калиту, то тоді вже
всі їдять калиту. Але вперед же тому треба доскочить

ЧЕРКАСЬКИЙ РАЙОН
с. Чубівка
Записала О. Боряк 2009 р.
у с. Чубівка Черкаського р-ну Черкаської обл.
від Коваленко Євдокії Прокопівни, 1929 р. н.,
та Коваленко Надії Романівни, 1929 р. н.

АНДРІЯ Перейми робили дванадцятого ввечері, проти тринадцятого. Беремо калиту круглу, зробим дірку їй таку, лєнту повісили, убирається хлопець і дівчина, дід і баба напрімєр. Стоять з квачами, робим
квачі такі, з глини, то з того, то з сього. Їдем до того,
на кочерзі. Кочергу між ноги взяли і їдем до калити.
«Здорово, пан Калитьоньський!» – «Здорово, пан Качерговський!» З кочерги зійде: «Дай мені калити вкусить». Він що вкусить, а той квачем – хоп! По морді.
І отак гуляєм собі цілий вечір. За стіл, випили собі по
чарці, попоїли, там знову калита під’їжджає. Андрій
такий був чудакуватий, косоглазий, смішний, як у
жінку передітий. То ми не так з калити, як з нього аж
рачки лазили. Вечорниць у нас вже не було. Якщо ми
на Андрея, то борошно зносим. Тоді сутужно було, то
ми хто скільки принесе. Намісимо, напечем, не тільки
одну калиту, а штук п’ять і шість тих калитів, щоб уже
було по куску і поза столами розділити, і скрізь чисто. Ранше так гуляли, що то ужасно, а сьогодні геть
ти скажи яка калита, то вони й не знають.
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ли: «Андрію, Андрію, я на тебе коноплі сію. З ким буду
плоскінь брати, з тим буду вік вікувати».
САВИ, ВАРВАРИ, МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Сави,
Варвари, Миколая празнували. Миколаївські святки,
у Тіньках Мед на Миколая. Храм називають «Мед».
На Варвари гріх прясти. Варвара ночі урвала. Шили,
пряли, дівчата на досвітки
ходили. Співали. Хлопці не
́
приходили.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Наїдний.
Кутю готують з яч́
меню, мед, сахар, мак терли. Вузвар. Рибу жарили, вареники варили з капустою, пироги. Капусту варили з
рибою, олійкою. Вечерю діти носили до хрещених. Шо
було несли. Давали матерію, гостинці. Праники й самі
пекли. Кутю на стіл ставила мати в горщику, діти ззаду бігли цявкали, а мати «кво-кво-кво». Казали: «Щоб
так квочка курчат водила, як мати несе кутю». Сінце
клали, у клуні брав, сіно – худобі. Поки вода одсвяти
одсвятилась, їли, але стояла. На піч клали лишні ложки. Лож
Ложки клали такий був закон. Наверно, для душ, для рідні.
РИСТОВЕ Обіда
РІЗДВО ХРИСТОВЕ
ковРИСТОВЕ
Обідали.
ли. Ковбик, кров’янки, ков
баси. Не коптили, зараз коптять. Колядники ходили,
діти, і молодиці, і мужики отдельно. Хлопці,
і дів
ки, і діти,
дівки,
чопарубки, із звіздою, співали. Давали їм, шляхом їде чо
ловік конячкою, батько виносить їм відро зерна, чи ще
щось – на церкву. Вони ж колядували браво. Тоді було
з грішми сутужно, то давали зерно. Не частували. Хліб
давали, сало, ковбасу. Новий рік – Меланки. Щедрува
Щедрували діти:

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Куті в нас так робили: товкли
пшениці, а тоді варили. Мак м’яли, сахар чи мед, шо є.
Ну в нас тоді були бджоли, після батька, то в нас меду
багато. Узвар, так як кампот варили. Кутю ставили на
покуті, ставили узвар на покутя, на сіно ж, да ложку
положили, кусок хліба, це вже до вечора. Стоїть, і свічка горить. «Давай кутя на покуття, а узвар на базар», –
оце так казали. На покуття підстеляли сіно. Дивилися,
чи кози, чи свині, яка шерсть у тім сіні. Бувало, що і
правда була, по-всякому. Якщо козину шерсть знайшла, то це значить яку козу держать – чи чорну, чи
білу. Ввечері, вже сідаєм вечерять, хто там з ложкою
куди вискочить. Виходили надвір і мороза кликали:
«Мороз, Мороз, іди куті їсти!». Набрала в ложку куті,
стає на поріг, куди собака гавкав – туди піду заміж.
Але воно неправда. На кури ворожили. Несем курку,
положим зеркало, хрест положим, ну зерно там, кусочок хліба, кругом так – що вона буде клювать попереду. Як хрест – скоро вмреш, як вінок, букетик –
о-о-о, заміж підеш. Таке ж воно було, інтересно було.
Була голодовка в сорок сьомім годі, а гуляли ми от і до.
Ми не обращали на те вніманія, що хочу їсти і голийбосий. Колядувати не ходили, ні. В нас такої моди не
було. Поки малі, так це ходять там посипати, щедрують, колядують, а ми вже наче не ходили.

ІМ

Ф

МАЛАНКИ Ворожили проти Нового году. Ідемо в село і
щитаєм: удівець, молодець, удівець, молодець, удівець!
«Та хай він сказиться, що я буду йти за удівця заміж?» Де
тільки діти малі, ми йдемо під вікна. «Ану сядь! Та щоб
ти каменем сіла!». «Чо ж я буду сидіть!» Або там: «Іди
вже звідсіля, чи там шо!» – «О-о-о! Піду-ка заміж!» Такі
ж були підлітки, ну, такими розвагами. Було дров хто на
нарубає, пішли щитать дрова. По дві поліняки: пара, пара,
пара… Та хай ти сказишся, нема парі! Буду без парі. І чочоботи кидали. Я колись кидала, кинула через хату чобіт,
та шукали, шукали, та не найшли того чобота. Прийшла
додому в одній калоші. Аж на третій день найшли того
чобота. Було всяке. Гуляли. А січас нема нічого. ТринадТринадцятого січня, ходять хлопці посипають, хат ніхто не за
за-мітає. Те зерно, шо понасипають, змітаємо усе, те смітячсмітячко зносимо на огород, запалимо, а те зерно даємо курям,
щоб неслися. Да-а, це всігда так. Ніхто не казав, чого
саме на городі. Сміття, де ж ти його дінеш. Сіно, на яке
кутю ставили – це в кого скотина є, чи коза є, чи корова,
чи там порося, то туди вкинув, в барліг.
уло Михайла, то млинці печем.
МИХАЙЛА В нас як було
Мелемо, цідимо, цілий день млинці печемо, а навечір
сходимось і гуляємо. І все особенно в нашій хаті. Це ж
після войни було, не сєйчас.

ЧИГИРИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Тіньки
Записала Л. Артюх
11 липня 1990 р.
у с. Тіньки Чигиринського р-ну Черкаської обл.
від Овчаренко Тодори Терешківни, 1922 р. н.,
Гончаренка Кирила Петровича, 1928 р. н.,
та Гончаренко Марії Артемівни, 1928 р. н.
АНДРІЯ На Андрія дівчата пекли балабушки, ворожили: собаку впустять, чию вхопить, то та й заміж уперед піде. Ротом воду носили. Калита була. Коноплі сія-

До віконця підбігала,
Щедрівочка щедрувала,
Чи вже тітка напекла,
Неси тітко до вікна.

Діти з торбинками:
т
Діти
оладочки, бублички, копійки,
конфети.
конфети.

МА
М
АЛА
ЛА
МАЛАНКИ
Перед Новим годом – Меланки. Хлопчики
Но
посівали, такий був закон: «Сію, вію, повіваю, з Новим годом поздоровляю». Підмітаєш та й курям висиплеш. Кажуть, кури будуть сіять крашанками, як діти
зерном посипали. Гості гостили, рідня. Чула, що треба
багатий стіл. Проти Нового года дівчата чоботи кидали через пліт – куди халявою ляже, туди заміж піду.
А хлопці сміялися, крали чобіт. Дівчата ходять попід
вікнами, то й слухають, що в хаті скажуть, як «встань»
або «йди» – по піде заміж, а як «сядь», то сидітиме дівка, заміж не піде. Слухали, де собака загавкає, на вуглі
стоячи, – відкіль загавкає, туди я заміж піду.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Варили на Голодний святвечір. Голодна кутя – тоді менше їли, як на Святий вечір. Мороза кликали на вечерю: «Іди, іди, Морозе, та
не морозь нам грядовини, і хліба, і гречки, й проса,
іди повечеряєм». За столом сидів батько, устав, сказав
і сів – всі тоді їдять, послі. Капуста перша – такий закон, а тоді вузвар та інше. Кутю не оставляли на ніч
для душ.
ВОДОХРЕЩА Крещення. Воду святить будуть. Болота
були, рубали полоночки,
писали хрести, обливали
́
квасом червоним, батюшка святив. Стріляли на Хрещення. Взяли воду, прийшли додому, хрестики батько малював крейдою, воду хранили на всякий случай.
У криницю вливали святу воду. І в купіль дитині лили.
Батько сам з пиріжком книшем під рукою ходив і пи-
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сав хрести наверх вікон, дверей, у хлівах. Хліб потім
на стіл, ми з’їмо. Їсти сідали і виганяли кутю: «Киш
кутя із Покутя, а ти, взвар, на базар». Вечорниці були.
Святками гуляли весілля, коли вода одсвятилась. Все
виносили з хати: прясти, ткати не можна. Святки
кончились – Святкам проводи, гребінь гріється, вносили його. Проводи
Святкам – не робили нічого, це
́
празник. Через тиждень після кожних свят є проводи
Святкам. Гуляють, не роблять.

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. У суботу пекли паски, крашанки
красили. Калач – круглий і плетений, білий. Сир мішали в паску, а з самого сиру не робили. Святили паску, сало, ковбасу, крашанки, солі дрібочок, ладанцю
грудочку. Розговлялися після церкви. До Вознесення
говорили: «Христос воскрес». – «Воістину воскрес!».
Водою не обливали. На другий день – Богородиця, до
родичів ходили. Брали з собою пиріжки, книшики.
Тоді через тиждень йдуть.

СТРІТЕННЯ Стрітє́нія – іще воду святять у церкві. Ходили по воду. Свічки брали з церкви, стрітє́нську притули до ікон. Як лихо яке, для спасєнія. Баба шепче,
коли дитина хворіє, свічку стрітєнська.
Як на Стрітен́
ня капа з стріх – буде протяжна весна, а як мороз, то
швидко пестить. Рання буде весна. Од грому – на десяту п’ятницю не робить, празники глядіть, не стукать
не грюкать. Були такі, що зарікалися у п’ятницю нічого не робити і не милися, не пряли. Хліба не пекли.
П’ятницю дуже гляділи. Вєтха ікона в церкві, бо хтось
маже, хтось білить, то її й обмазали жінка на іконі.

Ю́РІЯ Перед Юрія треба худобу на росу виганяти на
«Юрську́ росу». «До Юрія треба, щоб сіно було й у
дурня». Як ґава [ворона] на Юрія сховається у житі,
то буде врожай. Не обідали, на жито не ходили.

ЯВДОХИ Перше число весни, празничок. На Явдохи хоч
корзиночку виносили з погреба картоплі, щоб грілася.

РІЙЦ
Клечення із берези, осики, липи. Квітчали хату,
ТРІЙЦЯ
РІЙЦЯ
Я Клечення
сильі в верх встромляли, щоб воно там маячило. Так силь
но закон держали. Через тиждень знімали й палили.
Лепеху баби збирали, у вузли зв’язували. Як кличу я
бабу на своє горе, то баба у вузлику несла це зілля мене
лічить. Варили у казанах, раз закипить, а тоді пригрі
пригрівали і купали хвору людину, і роділлю, й дитину ку
купали. Гуляли по дворах, по хатах. Три дні оддихали,
а тоді вже робили. Петрівка після Тройці починалась.
Купатися не можна, щоб ніхто не втонув.

Е

СОРОК СВЯТИХ Сорока принесе сорок паличок на
гніздо – дітям казали. Не пекли.

ВОЗНЕСІННЯ Понеділок – важкий день. Не починай
нічого. Крашанки варили, раніше й паску пекли, а як
стало таке врем’я, то став і такий закон совєтський,
не пекли. Знахурки, може, щось робили, а люди
не робили. Воздвигаються Бог на небеса. Ховають
плащаницю.

Ф

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Прилітають
літають лелеки. Як побачиш, як
сиділетить лелека, то будеш літать, а як сидить – то сидітимеш [сидіти – то хвора людина]. Гнізда ластівок не
трогали, не валяли – це гріх.

тівки прилітають. На другий
БЛАГОВІЩЕННЯ Ластівки
праздень – Благовістителя, такий як на Великдень празник. Який день на Благовіщення, такий і на Великдень.
Скорому не можна їсти. Обідають. І топити не можна
у великі празники, треба все приготувати до празника.

ІМ

тиждень перед Великим постом.
МАСЛЯНА Ма́сниця – тиждень
Пряли, ткали, шили. Їли вареники, кашу молошну,
повимолоко, сало не їли, м’ясо не їли, на дуба батько повитягав. Колодок не було. В останній день мили горшки,
парили, вимивали.

Перший день посту – Жилавий понепоне
ВЕЛИКІЙ ПІСТ Перший
жилавиками.
лавиками. Робили все.
ділок: хрін їли з коржами жи
́лавиками.
Мили, обмивали лави. Дітям і тим не давали молока,
хіба по болезні.

Р
РІЗДВ
ІЗДВО
ОА
НН ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) КупаРІЗДВО
ІОАННА
О ІІО
АНН
лного.
Роботи не робили, празник був.
ла, Івана
Івана
Купа
́
́
Віночки плели і у воду кидали, через вогонь скакали.
Людина
воЛ
юдина вдівалася у виді русалки – зелена сорочка, во
лосся розпущене, вінок. Понад річкою водили. А потом у воду впхнуть. Щось з дому брали, їли, юху́ варили з риби.
ПЕТРА І ПАВЛА В Петрівку не було весіль. Після Петра
гуляли. А завтра – Полупетра.
Мандрику треба спекти
́
з сиру: сир, сколотина, мука, яйце. І давали пастухові
і дітям. До Петра кує зозуля, а далі зозуля мандрикою
вдавилась. А соловей перестає співати, коли овес колос викине. Соловей вівсяним колосом удавився.

едохресна середа. Пекли хреста з
СЕРЕДОХРЕСТЯ Середохресна
тіста багато. Їли. Хазяїн бере за пазуху і обходить своє
поле, щоб хороший урожай був. Потім їли з сім’єю. Це
праник, снувати не можна.

МОКРИ́НИ, ПРОКІП’Я, ГАВРИЇЛА Батюшок багато
з’їжжаються: носять ікони.

ПОХВА́ЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Чим той тиждень похвалиться – чи морозом, чи теплом (на весну примічали).

МАКОВІЯ Святять квіти – гвоздички, маківочки, чорнобривці, васильки. Коржі з маком.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Ломлять вербу і у Чистий четвер купаються до схід сонця. Як сип якийсь, короста – купалися,
щоб хворобу злякать, то вона і сходить. Всі миються.
У церкві святили, ми брали. Били одне одного, цьвохали: «Не я б’ю, верба б’є, за тиждень Великдень, недалечко червоне яєчко». Палили цю вербу, як паску пекли, дітей купали, голову мили. Напалиш піч, щоб тепла була,
а тоді й вербу кидали, щоб згоріла. Садили у дворі.
СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ На Білому тижні. Свічкою з
церкви хрести писали на сволоці. У п’ятницю пекли
колачі.

ІЛЛІ Купатися не можна – Ілля насцяв у воду. Празнувать треба, щоб не спалив.

СПАСА Святять яблука. Не можна яблук до Спаса їсти.
Як є умерлі, то їм тоді попаде, а як поїсть, то йому не
попаде. А посвятить – роздасть діткам, так і пом’янула
дитину. Як нема дощу, іде батюшка святить поле. Дві
неділі Спасівки: Перша Пречиста (28 серпня), Друга
Пречиста (21 вересня). Храмові празники, Мед – гуляли, з хлібом їли.
ВОЗДВИЖЕННЯ Змії ховаються у землю.
УСІКНОВЕННЯ Сікновеніє. Капусту не сікти або зовсім
нічого не робить.
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ПОКРОВА Храмова́. Виходять торговки, гостинців багато, діти купують, їдять. Як дасть батько десять копійок, то ось поки
́ їси.

ЧОРНОБАЇВСЬКИЙ РАЙОН
с. Вереміївка
Записали Г. Бондаренко, С. Маховська та М. Бех
23–25 липня 2013 р.
у с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.
від Бугай Ганни Григорівни, 1941 р. н.,
Савченко Олександри Олексіївни, 1932 р. н.,
Чехун (Колоди) Надії Яківни, 1915 р. н.,
Перегузник (Дібрівни) Олександри Григорівни,
1933 р. н.,
Перегузник Марії Євдокимівни, 1938 р. н.,
та Ропай (Черкащенко) Ганни Гавпилівни, 1937 р. н.

САВИ, ВАРВАРИ Варвара ночі ввірвала, а дня притаскала. Це вона в листопаді десь та Варька. І Миколая
там же ж, то дітям під подушку кладуть подарки. Жив
чоловік і жінка. А жінка така: «А, не буду сьогодні
прясти, бо Савки. А, не буду прясти, бо Варьки. А, не
буду прясти, бо той…». Чоловік дивився-дивився, та
й каже: «Якби ти не Са́вила та не Ва́рила, то ти б гола
не ходила!».
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Ви знаєте, молодьож, а чім вона
тоді занімалася ж, оце Святками отам, ну роботи ж
великої не було. А отам же ж Миколаївські ті Святки:
Савки ж є, Варьки, Миколая було колись. А парубки, де ж їм ту енергію дівать? Побачили така хата, шо
можна було залізти на горіщє (там чоловік один жив
Савка, жінка в нього вмерла) і вони витягли ступу на
горіщє і сіли там. Один товкачєм товче, а другий при
приказує: «Товчи, Варька, сип, Савка, святий Миколай,
зерно засипай». А той же ж дядько, він же ж як почув,
дума, це ж шось таке, нечиста сила. Та засвітив і лам
лампадку, став навколішки та молиця скіки Духу, покло
поклони бьє. А ті, бісові душі, сміюця, в вікно заглядають.
[…] Це ось дітям тепер дарують подарки на Миколая.
Святий Миколай же, подарок там кладуть під подуш
подушку. Ну, в мене ж дітей як не було, то я і не ховала. А то
купують подарок та кладуть і ждуть же діти цього
Миколая.

Е

ВВЕДЕННЯ Ввєдєніє у храм. Воно восени. Як празник,
то так стараюцця не дуже робить. Раньше то було
який празник, уже на роботу гонять. Тоді, було, кажемо: «Господи, наказуй, хто нас заставля, нас не карай,
а карай, хто нас заставля».

голий, то будуть голі. [Як рахували?] Тричі по дев’ять
рахували. Та можна і так двадцять сім раз.

КАТЕРИНИ На Катрі ж вишню ріжуть та ставляють у
воду. Як зацвіте ж на Новий год, то це ж гарна прикмета. А чи вона цвіла!? Я її не ставила.

ІМ

Ф

АНДРІЯ Я виходила
ла на Андрея із хлібиною, куди зазаміж піду. З хлібиною за причілок і стою ж: куди со
со-бака загавка, туди заміж піду. І кидали чоботи через
носворота. Оце як кинеш через ворота: куди впаде нос
ком, туди ж заміж піде. А чи воно справдилося чи не
справдилося. А ті ж ото, то воду солону пили: хто ж
води подасть, то той же тобі за жениха буде. Ну, то
коржики солоні їси чи шось солоне, шоб як ляжеш
спати, так приснилося, води хто подасть. [Чи пекли
калиту?] Печуть, тепер печуть, раньше його ні, а тетепер учні печуть. То вони вже придумують. Раньше не
було. Я не знаю, у нас таких же хлопців не було, шоб
скакали, хватали. Ото раньше такі діжки були. Тоді
підв’язують, підскакують, ухватить треба зубами її,
виодкусить. Хлопці гуляли, чудили. То з хлібиною ви
ходим, то через ворота кидаємо. Це все на низу. У нас
тут вже цього не робили. Вже воно постаріли всі. [Чи
рахували на Андрія кілки?] Ці кілочки – чи за багатобагато
виго, чи за бідного? Та щітали, на низу. Ну вже ми і ви
возили ліси звідти, но вже чогось воно нє. А на низу
щітали. Ну оце ж тобі: «раз», «два», «три», «чотири»…,
«дев’ять» чи десятий: як був в корі, то багатий, як голий, то значить, бідний буде. А чи воно було таке, чи
воно справдовуєцця чи не справдовуєцця. […] Ворожили усяк. Голка отуто во, отут чіпляли чи хліба, чи
шо, отак клали оце печі, а тут чи пшеничина, чи так.
І так держали, коли воно отак поте. То колишецця так.
Тоді ще курицю виносили або півня чи собаку. Зерно
так оце, оце моє, Марійки, оце Гальки, оце Саньки чи
чиє. Котра курка чи півень клюне зерно, та перва заміж вийде. Тоді оце ж напечеш таких тих, на порозі
положиш, клюне чи схвате той. Там булочка чи такий
ліпеник, шо схвате. Оце той, то той. Було, раховували,
як ліса. Як попаде, то такий і буде. Як ліса, шо голий.
Ото цей голий, цей ні, а це послідній – як не голий, то
ти не гола будеш, молодий не голий буде. Якшо воно

ГАННИ
Ганну не можна робить. Ганну празГАНН
ГА
ННИ
И ЗАЧАТТЯ На Г
нують од скотини. Це точно, у нас була така биль. У нас
була коза, і я на Ганни, в мене мати Ганна було звуть,
я на Ганни́ така, шо буду плести кружево. Плету те
ккружево,
ружево, мати: «Не плети кружево, сьогодні Ганни!». –
««Та,
Та, – кажу, – хіба то страшне таке!?». Прийду з роботи,
Ви
мати: «Чорти тебе мучили ото ж тим плетінням! Виплодила коза троє козенят і з крючками ноги!». Троє
вона виплодила козенят: одне таке як слід, а дві позачіпляні ноги, оце крючками ноги. Отаке во. І ото мене
лає, шо ти на Ганни ото таке. Ну нічого вже ж. А так те
козеня бігало, водили ми туди в яр, коза пригне, а воно
бігало не прив’язане. Коли нам кажуть: «Ви знаєте, шо
ваше козеня чуть вовк не з’їв?». А оце ж його празнують од скотини, оце Ганни – це од скоту. Ото мати мене
лаяла: «Оце ти наробила з тим плетінням! То ти мене не
послухала, козеня чуть вовк не з’їв!».
СПИРИДОНА СОНЦЕВОРОТА Це мені баба було Мусенчиха, жила така стара, і каже: «Ото як ти будеш
жить, шоб ти ніколи од порога перед Свиридоном
не замітала». Оце раньше калдували: оце криси, оці
таракани́, оце все на Свиридона. Вона мені і розказувала, як там його калдувать, но я його забулася,
я його не роблю. А так стараюся обично, метеш, так
старацця не од порога. Казали ото раньше в якогось
пана так сусід наслав крис. Він же ж і не знає, шоб заплатив, шоб крис позбутися. А він каже осьо: «Якшо
ти мені заплатиш, я тобі ті криси виведу». Тут підходе
той Свиридін, він каже: «Отуди одвези там чи возів
два, чи шо, соломи». Він одвіз соломи тієї, він начав її
калдувать, то ті криси як вівці йшли в ту солому. Ішли,
перейшли ті криси туди, в ту солому, вони запалили
і вони там погоріли.

333

www.etnolog.org.ua
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю обьязательно варили,
і мак, і пироги, і холодці. Це вже на Різдво. [Пісні
страви?] Ну, холодець уже ж на другий день, на Різдво,
а тоді пісні страви. Тоді ж піст був, то знаєте, шо пісні,
які хоч, і пироги можна з усим, і з квасолею, це пісне,
і з капустою, з картошкою, і з кропом, там багато. Картошки трохи добавляли. І з маком та квасолею добрі.
Ну, сир це вже скоромне щиталося. Кутя – тоді, тепер
же ж рис, а тоді ж був ячмінь, піджарювали його і ото
мені наказаніє, як підросла уже, стовкти його. [Кутю
ставили на покуть?] На покуті. Я і тепер ставляю на
покуті, і сіно підстилаю. Приказували: «Там кутя на
покуті, а узвар на базар». [...] Це удосвіта встаєш на
Свят-вечір, рано, смичеш сіна і «кво-кво-кво». До
Різдва на сідало, після Різдва в гніздо до курей підеш,
поквакаєш, до кози помекаєш, шоб козенята мекали.
Оце я газдувала. То шостого (січня) вдосвіта. Тоді ж
кладеш його на покутя, а тоді ж ото кутю ставляли, ще
й вузвар ставляли. [Чи готували на Святий вечір для
померлих вечерю?] Я не знаю, ми не ставляли. Якби
воно, може, сім’я та усе, а як ми удвох із матерію були
або я сама, то я сама сіла та з’їла там шо. [Що після
Святого вечора робили із сіном?] Та тоді ж ото його,
воно там стоїть, я не знаю, чи там до Нового году, на
покуті. Тоді ж то сіно то підкладають під квочку, як
ото розкотицця коза, то дадуть їй первій того сіна, як
хто. Ну, не знаю, було ж якесь чарівне те сіно. [Скіль[Скільки те сіно зберігали?] Мабуть, поки Святки кінчать.
[...] Кликали мороза: «Морозе, Морозе, іди до нас
кутю їсти, а не йдеш до нас куті їсти, то не морозь же
ж ні пшениці, ні пашниці, ні отого всього». Ото таке.
І вершечок тії куті, де вона присохне, то несли курям
вранці. Інтересно, із чого ж воно може, якогось печипечива, шо щє окрайчики корові давали. На Святвечір ноно
сили вечерю. [Хто носить вечерю – діти чи дорослі?]
І діти йдуть, і батьки з дітьми до рідних до своїх йдуть.
Чи дочки замужем, чи сини женаті, діти, приходять до
батька, до матері, то приносять вечерю. [До хресних
батьків йдуть?] Колись де, може, і хрещеники ходять.
Ходять. Це ходять вони. [Вони щось кажуть чи співа
співають?] Вони приходять, приносять і куті, і меду – всьовсьо
го поприносять. А тоді укупі вечеряють усі.

ми, три брати, аж хата розривається. І оце ж ходили
свої, оце рідня йшла на Різдво, так як обідать уже –
не рано і не пізно. А вже ж на другий день Різдва, то
куди хочеш ходили. […] На Різдво не шиють, нічого
вже не роблять, шоб пальці не обривало, шоб наривів
не було. Оце такий празник. Було, мати мені тоже не
дає, ну шоб не обривало пальців. Я знаю, та шо в свинарнику, підміняла в отпускє, і там же дівчата шили
рушники. І одна вже там, шо вона сиділа, а прийшли
на наряд, та й прийшли і ця в хату. І то ж: «Шо ти в цей
день шиєш? То ж Різдво». – «Та, шо то за празник!?».
То вона то ціле літо так обірвало палець, загоїцця,
другий нарве. То вона вже сказала, шо більше шить не
буде в той день. Чи правда, чи воно не правда, чи воно
так совпада. У нас в Святки не пряли, не ткали, нічого. Уже ж тоді, як Святкі скінчили, гребіні тягають, то
уже ж і сіно те приймають. Ну, раньше ж як пряли, із
Святками не пряли, виносили з хати і прядку, і гре
гребінь, і все. А тоді оце в той день, шо Різдво, вносять,
шоб вже нагрілася прядка, гребінь, мички, та й тяга
тягають гребіні. І було ж тоже молодиці ходять, тягають
гребіні. А вдосвіта вже встають та прясти. То двадцять
первого січня. Да, ото гребіні раньше тягали. А вже як
ніде не гуляють, так нічо ото. Оце ж виряжають Свят
Святки, оце ж і гребіні. Ото ж там де собируцця та погуля
погуляють, а вдосвіта вже встають та прядуть. Треба прясти,
шоб руб’ям не трясти.
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Я І дівчатам,
дівчатам, і хлопцям окремі були ко
УВАНН
лядки. Шо як вилетів отам ангел із Києва на двір та
й сів ангел на нове віконце, якось, шо отам дівчина
в хаті та й не плетеная. Це дівчатам, а хлопцям тоже
якось так гарно, шо скочив Дунай, перескочив, такі
гарні колядки, старовинні. А оце ж колядницю, то це
ж невеликими, так, примовки, шо як не дасте ковбасу,
тто
о і хату рознесу, така, смішненька. Щедрівка – перед
Маланками,
М
аланками, то щедрувать дівчата, хлопці ні, хлопці
посипать же, а дівчата ні. Ото таке. То посипали всякі,
і такі, і такі, і мужики. Було як посипають, то в одну
хату зійдуться та і гуляють, і співають. «Сію-вію, посіваю, да з Новим годом поздоровляю! Роди, Боже,
всяку пашницю». Да, і цю співали: «Роди, Боже, житопшеницю та всяку пашницю, пшеницю по пояс, льон
по коліна, щоб у хазяїнів голова не боліла». «По лісу
сам Бог походив, Діву Марію за руку водив. Діва Марія Бога просила: «Роди, Боже, жито-пшеницю отаку».

РІЗДВО ХРИСТОВЕ
ТОВЕ То це
це хата така, шо живем, така
ж, не мала була, то це приходять материні брати і так
холодмені ото гарно, то вже ж усього, то і ряженка, й холод
ввійці, і капусти, такий стіл, немалий, то ото зразу ввій
дуть у хату, а в нас же ж саме канікули, ми сидимо на
печі. На печі там тепленько. Так гарно вони, оці, шо
співають:
Рождєство Твоє, Хрістє, Боже наш!
Возсія мирові світло розуму, яко звізда звіздою
учахуся.
Тібі кланятися сонцю правди.
І Тєбє відіті с висоти Востока.
Господі, слава Тєбє!
Дєва днєсь пресуществєнного рождаєт
І земля вертеп неприступному приносіт.
Ангели Спаса міра славно славлять.
Волхви же со звіздою путєшествують,
Нас бо раді, родіся, отроча, вєлікопрєдвєчний
Бог.
[Це церковний тропар. Всі люди знали і співали?] Да.
Отак співали гарно. І оце вони прийдуть із жінка-

МАЛАНКИ Раньше ходили щедрували в нас. Якось там
одіваюцця, було, перевдіваюцця. У нас отут як купили хату по сусідству, то це щедрування, то прийшли:
«Дайте сорочку! І дайте спідниці ж, будем Меланку
вбирать». Дала я їм і сорочку, коли він розірвав сорочку. Воно ж із полотна. Він же ж здоровий та ліз, та й
розірвав. То я кажу: «То забирайте, то колись зшиєте,
то ще буде, я її носить не буду». А спідницю, правда,
оддали, не розірвали. То я її перешила та зносила.
[Кого вбирали у Меланку?] Та тутечки той, молодий,
шо тут купили вони. То чоловік. А хто там ще з жінок
убирався, чи вона його жінка. Вона ж у мужиче вбираєцця, а мужик у женське, в Меланку. Я у такі ігри не гуляю, я не гуляю, бо в мене нема таланту. На його треба
уміння, на його треба якийсь талант такий. Є люди в
цьому винаходчиві, є у їх пристройство. У мене цього
немає. І я його не граю, то я його і не знаю. [Як у вас
щедрували?] Під вікном. А тоді ж, як приглашають у
хату, то заходять. Там п’ють горілку та їдять. Там воно
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Михайлюківський Олекса і Прокушин Микола. То
як заспівали, електрики не було, то і лампа потухла.
Отак всі троє, шо «Сам Бог походив, Діву Марію за
руку водив, Діва Марія хліба просила, воно то жита і
пшеницю, всяку пашницю…» і ото як заспівали, то й
каганець потух. Та ото я таке в жизні раз чула. А зараз
таке: «Сію, вію, повіваю, з Новим годом поздравляю».
Ну ще так як хлопець який віршик вивчить, то там
розкаже.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Закликали Мороза, поки
мати була. То ще було прийде Тетянка, тут у нас була
маленька дівчинка, вона до нас ходила, то оце ж ми
її заставляємо кликать Мороза на вечерю. Це на Голодну кутю. Після Нового году чи на третій день чи
шо, то щітаєцця Голодна кутя. Пісний день, не їдять
скоромного. Ото ж тоже мак мнуть і кутю, і кличуть
Мороза вечерять, шоб не морозив не огірків, не кабаків, ні картоплі. Стукаєм у вікно, а воно ж не хоче іти
вечерять, то «не морозь же ж нам ні кабаків, нічого» –
все там перераховують. То та ж така була рада, шо оце
вона стука. Та такечки ложкою помаленьку, шоб же
склянки не побить, чи в раму. А чи воно справджу
справджуєцця чи ні!? А раньше, як оце на Голодну кутю сядуть
обідать, хто за обідом чхне, треба тому дарувать шось.
Так казала одна жінка, шо вона чхнула, а батько каже:
«Приплід з вівці твій!». Коли вона виплодила двоє яг
ягнят, коли батько порізав і їй на кожух же. Бо батько
ж, треба шось дарувать, як за обідом чхне. На Голод
Голодну кутю
кутю не можна жінкам ходить у хату, бо можуть
скверни бути, бо жінка скверна. Аби мужик, то було
приглашають. Я приглашала та й налила сто грам, шоб
він перший прийшов.
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хлопцям отдєльно є. А тепер найбільше щедрують ото
«Застеляйте столи килимами…». Як понапиваюцця,
то і танцюють, все роблять. [...] Святки були. І дівчата ж, кажуть, це ж дзеркало було велике на стіні, тоді
оцим дзеркалом, оце дивицця дзеркало і думать, який
сужений, чи як там. Ну, я не знаю, чи я думала, чи я
не думала. А дівчата старіші, а я у їх молодша. Вони
як ото, а я: «Дайте я!». Вони мені дали. А я сіла так і
дивлюся. Дивлюся, а там поріжок хати, із-за хати виходе в воєнному чоловік молодий. Ну, оце точно така
хата. І виходе, і іде у шинелі та шапка отака. А я ж хочу
не сама бачить та кажу: «Дівчата, ось подивицця!». Як
зникло, то я дивилася після того, не бачила нічого, і дівчата не бачили. Ото я перелякалася, і дівчата більше
не робили. А то я бачу і досі. Бачу хату, із-за хати ж іде.
Ото поворожили. Є, шо курицю вносять, ми не вносили. То вносять, та куриця як у кого, яку кучку клюне, так той і заміж піде. А ми у цих, шо у їх досвітки,
собака ж була в їх, шо не було ж дуже чим годувать,
голодна пошти. Ото булочок же напекли, і булочки
розіклали – «це моя», «твоя», «моя». І чию вхвате перву. [Коли так ворожили?] Це робили Святками, ну, оце
на Меланки, проти Нового году. Ми просто булочки
напекли і винесли, розіклали, вона підійшла, понюхала і взяла. Кожен же, шоб мою. А то там одної взяла і
з’їла. І прийшла, понюхала, а то голодна, ще й не бере,
то шо ми хочем. Пішла далі, понюхала, понюхала, обратно взяла. Взяла обратно булочку і знесла, і ту з’їла.
А моя лежить. «Оце, – кажу, – ви повиходите, а зозостанусь!». Та нє. Вони зразу як клали, твою забере, ти
підеш. А воно вийшло, шо моя сама послідня. ХодиХодила, ходила, коли моя взяла, пішла, сіла і з’їла. Думаю,
як же оце думать. Нас три. Оце Клава, взяла ту перву,
вона вийшла заміж перва, так і вийшла. Вийшла перперва, но вона розійшлась. А тоді, а бач, взяла одкусила і
положила, не з’їла. А тоді другу взяла і другу знесла,
і тоже надкусила і тоже таке. А та, шо це таке. А в мене
лежить. Тоді пішла подоїдала, а тоді прийшла по мою
аж. То так і вийшло, шо та вийшла перва і та вийшла,
а я послідня вийшла. Так і вийшло. А тоді вийшла на
двір проти Нового году, на Меланки, виходить, собака
куди гавка. Я вийшла на вугол, то як загавка собака у
сусіда. А він і пристава до мене, но я його чось. Він і
нехорогарний і все, но він випивав. У те врем’я він нехоро
шим занімався, він і робив, но випивав. І я шось його
моне той. Як загавка собака його, я і пашла: «От тобі мо
рока, не піду за його!». А там воно покаже. А воно ж
на той край тіки, на цей край же я і пішла, но тіки ж не
до їх. А в їх собака загавкала. Або виходиш, якшо скот
спить оце. І куди, коли буде вона оце телиця [корова],
то оце дивися, лежить вона туди во, то і буде так. Оце
лежить сюди, то і буде так. Ну, оце сюди лежить головою, і ото туди. Я ж кажу, шо вийдеш сюди.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) [Чи був звичай посівати?] Аякже. Ну, цей же год нікого не було, ждала Богданчика,
а він не приходив. Видно ж, пішов у школу. Посипають
же на Новий год, чотирнадцятого січня вдосвіта. Все
кажуть. Я знаю, жінка жила з чоловіком, невеликі діти
були, і собралася гулянка. Їм же хочецця піти, а дітей
нема на кого кинути. Вона попросила, шо прийдеш
переспиш, ми підем погуляєм. Я пішла, ми з цими дітьми на печі. Поки вони там гуляли, прийшли та полягали на полу. Полягали, коли через время стукають
посипальники. Три їх було: Копійка оце Грицько був,

ВОДОХРЕЩА
боВ
ВОД
ОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА Ходили святить у нас. У нас же було бо
лото. [Запрошували попа, щоб святив?] У нас дяк був,
попа
п
опа не було, бо воно ж розігнали усі церкви і все. Та
шо ж, виріжуть тоже [хреста]. Невеликий був, ну це
горож болото, ну шось таке, і були копанки такі, за горо
дами, кажне для себе копали копанку, вода близько і
ото копанка така, гарна. А тоді ще, може, і рибка така,
а тоді ще лозою обсажене, а тоді кладки́ помощені,
прать же зімой і літом треба, тоді ж полотно, і золили, і праниками били [Це у своїх копанках?] Да, да, да,
за городами там, за сінокосом, свої копанки, то була
Оксанина, то Тихона, то так вони і звалися ті копанки.
Ото таке. [Освячували воду там на Водохреща?] Воду
да, ото хрест, а далі, мабуть, буряковим квасом. Я помню раз, шо розовий такий був. А то десь у пляшці
приносили, було мати та батько ходять, чі аж у центр,
чі аж у Кліщинці (там нішо не завмирало, там була
хата і батюшка був), було ото привозять. [...] Раньше,
як ми виїхали сюди на степ, мужиків багато, так вбирали оце, коли співали Йордань. Такі мужики підуть,
у нас такий винаходчивий був, зробив коня. Оце голова і оце якось так, а тут рядно, шось ізробив, шо рядно
таке клоччасте, і якось ногами, якось дуга була, і хвіст
там причепив. У цю голову влізе і оце ж іде, а попереду
так як верх на коні. І оцей іде. Заходять, співають же
ту Йордань. То ж як святять воду на Голодну кутю. То
це ж пишуть хрест такий, там хату обписують, собирають горілку, а тоді ввечері гуляють. [На річку ходять
воду святити?] Я раз ще в дєтсві ходила на річку. Там
був же хрест вирубаний, квасом полито. Я з хрещеною ходила, мене хрещена водила. Знаю, шо йшли й
хорогви несли. Та й тамочки святили воду, брали, і ми

335

www.etnolog.org.ua

336

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ

прийшли з цею водою свяченою. А більше на ріцці не
було. [Люди не занурювалися в річку?] Не було цього.
Святили тіки.
СТРІТЕННЯ Дивилися тіки, відкіль вітер віє, хто встріне, чі зіма літо встріне. Як с теплого краю, значіть, літо
зіму встрічає, літо буде тепле і зіма нехолодна буде,
а як с холодного краю вітер віє, то зіма буде перекривать, буде холодна зіма дуже. Як з стріх капа, то весна
капатиме довго, а як не капа ж із стріх, то рання буде
весна. Як півень нап’єцця води, то до Григорія віл напасецця. [Ви чули про стрітенську свічку?] Не знаю.
То зараз в газеті, раніше ми його не знали. Тепер вже
кажуть, шо свічку треба ставить. Там у Марини Антоновної, я в неї вимазувала в хаті, у неї образ там був,
то казала, шо ця ікона од грому. Ото ще і в вуглах єсть,
шо висять. Там у куточках шось анголи і те, і ото таке,
а оце я не знаю, як воно і в мене звецця.
ЯВДОХИ Явдоха – святоха. Лелеки прилітають оце ж на
Явдохи.́ Як первий раз побачиш лелеку летючу – це
гарно год проживеш, не болітиме. Якшо сидячу, голову повісила – ото якихсь хлопот, то скверна прикмета.

БЛАГОВІЩЕННЯ
ННЯ Cіють россаду, шоб блохи не їли. На
Благовіщення сіють капустяне. [Коли в землі можна
було працювати?] Оце ж з Благовіщення, з сьомого
квітня. І оце ж копать і сіять на Благовіщення. Ну а
так, вродє, кажуть, шо до Благовіщення мертва земля.
СЕРЕДОХРЕСТЯ
С
СЕРЕ
ЕРЕДОХРЕСТЯ
ДОХРЕСТЯ «Хрести»
«Хрести» пекли такі, ше й немалі були,
мати зробить такий гарний «хрест», воно ж у печі все
у них. [Що з ним робили? Може, брали з собою в поле,
як щли сіяти?] Хто його знає. Може, й не брали, бо тоді
вже тракторі були. Хіба, може, брали тоді, як батько й
мати молоді були ше, як свої ниви були. А тепер ні.
Дома помню, шо пекла мати. А в поле ж, мабуть, не
брали. В колгоспі тракторами вже орали. Я не помню
[…] Раньше ж, було, мати каже, шо печуть ті хрести
сіюці везуть у поле, як їдуть сіяти. Ну, оце навесні сіюц
ця ячмінь, гороху ж тоді не було, а ячмінь сіяли, бо
кутю ж товкли та кашу їли. Просо пізніше сіють. Оце
найбільше,
н
айбільше, найраньше сіють ячмінь. Кидає ячмінь у
грядку і каже: «Будеш князь». Чим раньше його посієш, тим буде краще.

Ф

Е

СОРОК СВЯТИХ Празнували, я знаю, це воно двадцять
другого березня. [Чи варили варники?] Варили, у нас
вареники варили і пекли сорок жайворонків, бо уже
виглядать птичьок же ж. Так я знаю, мати ото якось їх
отак, ще й крильця їх потой, якось отак, отак о скачує,
а тоді отако зверне, ще і крильця поріже ото. [Пше[Пшеничні пекли?] Пшеничні. [Дітям давали, щоб підкидапідкидали?] Да. [Діти кликали жайворонків] Якось же кликакликали, ну я забула вже. А тоді ж їмо ми їх [Дітям давали,
вони бігали на вигон гуртом чи кожен в своїй сім’ї?]
Ми всі гуртом бігали, кутком, так інтересні
інтересніше
кам́ше ж, кампанією. На Сорок святих витягать хоч відро, шоб сосо
рок картоплин було під кущем.

шо, колодку – давай горілки! Вони назбирають теї
горілки, а тоді ввечері гуляють. Музика і колодку ту
тягнуть. [З чого колодки робили?] Дровини кусок, да,
прив’яжуть до ноги чи до руки. [З будь-якого дерева
робили колодки?] Та з якої. Я на фермі робила, то мені
якось прив’язали тою, полотенце таке, вафельне. [Що
потім з тією колодкою робили?] Та шо, прив’язали і
тоді забрали та другому причепили. [Коли колодку
чіпляли?] Оце, мабуть, як на Масленицю, перед Масленицею, у понеділок. Но не на піст, бо це ж піст. [...]
[Хто в’язав колодку?] Та свої, у нас на кутку свої там,
дядьки. Я ото невелика була, і мені в’язали, а то сестра
старша, то їй, ну так, шуткували, можна ж таку, а вони
отаку, цілий пєньок притягли і прив’язали за ногу.
Дуже, оце ж дуже гуляли, колодки дуже гуляли, оце ж
Масляна [Дома гуляли чи кудись ішли] Дома, ну так,
гуртом, може, так, як у складчіну чі як його назвать.

ІМ

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого
Теплого Олексу та й на ЯвдоЯвдоху, як яка весна, витягать картоплю. Оцей год така
зима була, шо, мабуть, перед Благовіщенням майже
витягали.

МАСЛЯНА Масниця. У будень то роблять те, шо всєгда
роблять, а то варять вареники кожний день. Із сиром
треба варить, Масниця, і маслом мастить. У нас сиру
тепер немає, бо ми коров не держимо, а поки мати
жила в батька, та було там дві корови чи шо, то це ж
вони собирають цілу Пилипівку і сир. Тоді ж його,
молока, ніхто його не купляв, так кому дадуть, не тортор
гувалися. Запаюють сир, сколотане, сир стоптують і
солять. Такі були, роблять такі діжечки. І тоді ж, каже,
дві діжечки нароблять, одну діжечку дід повезе на базар та розпрода перед Масницею, а одну ж діжечку ми
ж. Варять кажний день ті вареники, п’ють сколотане,
сметану роблять, усе роблять. А тоді, Боже сохрани,
у рот узять, і дитині, каже мама, і молока не дадуть.
Хіба отій, шо в колисці там. [На конях на Масницю
не каталися?] Та ото раньше ж було, то на Масницю ж
зиму з літом стрічають – кіньми катають дітей, круглі
сани та коні такі важкі. Це як колгоспи були, а тепер
де його того коня взять. [Що ви чули про колодки?]
Та і мені в’язали ті колодки. Уже на степ як виїхали,
отут же мужиків багато було. Так ото з колодкою,
а я на горище, а вони под двері. Вилізли на горище.
[Кому чіпляли колодки?] Які не замужем, не жонаті,
хлопцям і дівчатам. Ото підв’яжуть там лєнточку чи

ВЕРБНА НЕДІЛЯ У нас не було де святить. Били вербою, приказували. Дуже так було, наламаєм і поставляєм і на вікна ж те. [Як приказували?] «Не я бью, верба бьє, за тиждень Великдень. Дай Боже, шоб здоров’я
було, шоб була багата як земля, а здорова як вода». Ну
то так якось, я помню се. Білий тиждень начинаєцця
перед Паскою. Оце до Білого тижня надо поткать усе.
А на Білім тижні мажуть у хаті, до Чистого четверга
шоб помазать там усе.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Оце перед Великоднем. Оце я тоже
робила: оце рано встать же ж там і купацця, чи шо
воно, до схід сонця, віником обмести хату, повітку,
там усі хлівці обмітать. І оце вийшов із хати, прочитав
«Отче наш», перехрестився там і кругом хати: «Святий Чистий четвер, очисть мене з усякої нечисті, од
мишей, од крисей, од жаб, усяких жучків». І оце ідеш
його «Святий Чистий четвер, очисть мене од усякого
нечисті». То і я було, як не забуду, не просплю, то і я
таке роблю. Мене мама направила. Хату обмету, повітку. І тоді ідеш од порога і отако во мотаєш віноком із
двору аж за хвіртку, шоб усяка нечисть із двору. […]
У Чистий четвер удосвіта всі купаюцця. Були такі,
шо в копанку бігали купацця, шоб хвороби ніякої не
було. А то купалися в хаті. І я, як їздила на роботу на
ферму, оце ж було їздиш утром, ще сонце не сходить,
уже дивлюсь перелита дорога. Отут у нас Колісничка
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жила, отут ще жінка, вічно в їх перелито перед ворітьми. Воно ж не можна туди їхать на те мокре. [Чому?]
Оце ж знахурство́ ж якесь, оце ж воно. Оце в Чистий
четвер. Ото ж купаюцця, і ото ж ті, шо покупаюцця,
треба вилить через шлях, шоб ніяка нечисть не чіплялась.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Це ж мороза виглядають на
цього, шо в травні, двадцять другого. Оце ж до Миколая, Микола як пройде, то вже морозу не буде. Оце на
Миколая всєгда похолодає. Ну, бува таке, шо і тепло,
а буває, шо і мороз придаве. Оце до Миколая. Ото кажуть: «До Миколая не сій гречки і не стрижи овечки».
Була така приказка, шо гречки не сій, бо вона може
змерзнути, і овечки не стрижи, бо піде холодний дощ
чи похолодає, без шуби холодно.
ВОЗНЕСІННЯ Воно усігда у четвер, Вознесеніє. У нас
всігда на Вознесеніє, і тепер, ідуть на кладовище. Аякже, уже перестаєм казати «Христос воскрес!», сорок
день же пройшло, і ото на Вознесіння те, то ми ж було,
та й тепер, всігда на кладовище ходимо. [Що несете на
кладовище?] Та нічого такого, бо ми там не їмо, а так,
роздамо людям та і все. [Паски пекли?] Паски можна й
два рази пекти: на Паску, і друга ж неділя поминальна.
І ото ж тоді несем пасочки ж ті.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Навесні ж воно не різали другого поросяти, а оце ж як зімою заріжуть, то заливали ковбасу смальцем [І так вона зберігалася] Вона
збережеться, аякже. Смальцю в макітру, вона така
полив’яна, зразу смальцю наллють, він же гаряченький, а тоді ковбасу, тоді зверху смальцю. Він тоді, знаєте, який, задубне, і ото вона зберігається, а тоді під
Паску та ковбаска ж. [Чи готували сирну паску?] Воно
то й робили, ну я чьось не навчилася. Таку непогану
печу, в духовці, отам маненьких напечу скільки схочу.
[...] [Яйця фарбували?] Фарбували. Були краски раньше, то купиш краску та пофарбуєш. Фарбуєш у червоне. А то, було, в цибулинні, як того немає, шоб ти
купив. То п’ять год краситимеш тим порошком. А то
у цибулинні. Які темніші, які світліші. [Що робили з
крашанками?] Ну шо, їли. Обичай такий, шо на кладовище красять і оце ж на Паску. І носять оце ж, посвятять. Мені оце ті, шо доглядають, переписала оце іменіє, то вони і паску пекли, пасочку спекли, крашанку
посвятили. Я зварила, так у мене ж не свячені. [Які у
маленьвас паски печуть?] Смотря якої ти схочеш – і маленькі, і великі. Ми як жили з матер’ю, були чотирилітрові
каструлі, ті, шо святить. Воно ж так і сам з’їси і комусь
попротреба дать, роздають свячену паску: «Оце на, попробуй, яка в мене паска!». А та принесла та своєї дала.
[Що робили діти з крашанками?] Та шо робили, їли!
Я не знаю. У мене ж дітей не було. [Що робили з шкаршкарлупою від крашанок?] Та я курям віддавала. Ну а де ж
їх діну. Давала, їм же ж требуєцця черепашки. Мені
сусідка наносе восени, накачає з низу черепашок,
черепашо́к, дам
і пшениці, в неї паїв немає, то і пшениці дам. А вона
черепашок. [Що у вас кажуть про Великодню всеношвсеношну? Спати можна?] А чого ж не можна. Перед ВеликоВеликоднем то ж. То паску догладаєш, чи сходе та підбить.
То отак тобі всеношна в суботу. У нас раньше було в
суботу святять паски, а тепер у неділю рано. У чотири
часа утра ідуть. […] Cвятить, це ми ходили з такими
пасинками. Та, материна сестра старша, тітка Ганна
пішла заміж у сімнацять, а мати було три годи. І вона
ото назбира таких нас, ну вже школярі були ми, і в
Клищенці ото через гору туда ж отак, шість кіломе
кілометрів ходили ми паску святить. А тоді ж ото прийдем
та так боїмося, шоб хлопці не взнали і не розказали в
школі, шо ми ходили до церкви. Та це ходили ото ми.
[...] [Паску свячену або яйця худобі давали?] Курчатам було так. Ще як і нема курчат, то свяченої паски
мати було висуше, а тоді ножем там скрибе тієї паски.
І пшона було святимо, берем пшона та посвятимо, та
курчатам первий раз дають. То чи обичай, чи шо, я не
знаю, шоб курчата не дохли. А тепер же в мене курчат
ні прошли год не було, ні цей немає.

О, пахущий такий! Я ось і цей год нарвала. Отам жіночка, у неї понад двором багато його, так вона нарвала та й мені принесла, жменю дала. Ото ж чай варить
із його. Звіробой тут скрізь у нас над дорогою є, то я
нарвала.
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Т
ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я На низ
ТРІЙЦЯ
низуу краще було. Може, й не краще, але нам
гарно було. У нас же було ж ото, ті пастівники, в нас
було там татарське зілля, лепеха. Пахуще! Як нажнем
такої осоки, це «різучка» звалась. Долівка була, мазали
кажну суботу. Як застелим, страшне діло! І васильки
такі, не такі, шо покойникові, а такі, синенькі, висо
височенькі. Похожі на такі васильки, тіки у цих же запах
якийсь такий, аж дуже насичений, і щабрець. І тепер
я уношу щабрець, васильок тут не бачу. І на ворота,
і до курей, і куди, ото клечання, в нас називається
««клечання».
клечання». І ото в хаті, я повикидала, було, і отам
орішина була, і в цьому кутку. Із оріха, з дуба, з чого
ще, з берестка, отам росте в мене на сінокосі, і по полі.
[На городі затикають?] Ну, там же на заборі од горо
городу. [Потім куди його дівать це зілля?] Не знаю. Я ото
кладу там, де дрова, а тоді ж, може, як осипеця вже,
ну оце воно в мене стоїть до того, поки друге наросте.
Це, може, шо я сама, так воно мене оберіг. Тоже ж так,
Троїцю, то це три дні празнують.

ЮРІЯ Росою бігали умиваться. Та на Григорія кажуть,
шо як ґава чи ворона заховаєця в житі, то гарний урожай же ж буде, і було виго́нять скот. Якшо трава ж є,
то вигонять скот на пастівник отой і вмиваюця росою.
СИМОНА ЗИЛОТА На Симона Золота ходять збирать
зілля, і тепер ходять. Звіробой особенно, чебчик.

СУХИЙ ЧЕТВЕР Оце ж після Трійці в четвер – Сухий
четвер, не можна йти на грядки. Оце воно волокать. Та
це в Сухий четвер не йти на грядки. А чи воно справляюцця, чи йдуть вони, чи не йдуть.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Святкують. Тепер, мабуть, дуще, як раніше. [Чи розводять
багаття] Вогонь, да, хлопці та дівчата. Раньше ж такого не було, барів не було, то самі хлопці та дівчата
гуляли, гарно так було. Ну а тепер же ж, цей год шашлики були. Воно кажний год виторг їм. Раніше ж до
Івана ж не купаюця. У нас Сула недалеко була. Оце ж
увечєрі до Сули ідуть купаця ж. І вінки ж плели, пускали на воду. Як попливе вінок, значіть, заміж підеш,
а як начне, крутиця-крутиця та й пірнув, ото умреш,
в той год умреш. [Не боялися ворожити?] Не боялися, так ото, бо челядь. Молодий, дурний був, шо хош,
те й робили, купалися, пірнали. [«Челядь» називали
молодь?] Та молодьож, челядь. А одна дівчина купалась, оце ми тут купались, а вони туди далі, на край
села, там купалися, і одна, Маруся, оце купалась-ку-
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вони тут живуть, а тут такий клинок. Вона вийшла
на той клинок і віє ж ячмінь той. Ось іде та баба Коврижка: «Здоров, Васька!». – «Здоров!». – «Шо ти вієш?
Сьогодні ж Полу́петра, а ти вієш у празник!?». А вона:
«Та хай Бог простить уже ж, то заходилася ж вже ж».
Кончила ж віять той ячмінь. Встала на другий день –
під рукою оте собаче вім’я (вим’я). Та тут загоїцця, та
під другою рукою. То вона в церквах наймала. То вона
поки й вмерла, то вона того Полу́петра так стереглась,
шоб не робить. То вона цілу зиму не піднімала рук,
не може витопить, піднять руки, такі нариви, таке, як
чиряки. То вона ж, було, то все ж було так, так стереже
його. А чи воно від того, чи не від того. Чи воно то
жарко було та продуло, та простудила, Бог його знає.
Але це таке було. Після того вона вже на Полупетра не
робила нічого.
ПАЛИКОПА Антонія
було учора. Раніше ж то копи,
Ант
шоб не попалила блискавка, в поле не йшли, оце ж
на Антонія. Празнуєм, ну чьогось Антонія щитаєця
Паликопой, бо якраз оце ж жнива були. Оце так міні
розказували. То на празники я не роблю. Нашось воно
видумане і не нами воно видумане, не за нас воно й
кончиця.

Е

палась і каже: «А я іщє раз пірну та вже буду й убираця». Та як пірнула, на тому й кончілося. Де ділася?
Як у воду впала. Ніхто не найшов. [...] Було поїдуть
люди до берега та там ж і на ґалярі плавають, ну, вся
молодьож. А мені чого туди, бабі? [Раніше теж святкували?] Раньше не так, може, правили його, а тепер
молодьож їдуть в магазін, туди везуть напої всякі, но
я не була і разу. Пішки оце йти туди!? Я колись поїхали у кучугури варить юшку, хлопці риби наловили. Ми ж там з дома взяли то все те, поїхали туди,
а там уже кучугуру та сосни, тут же ж і море, вода.
Та й заходилися рибу жарить і юшку варить. Нажарили, тіки розташувалися там пить та гулять, – «гургур» з-за сосни. Ой, Боже! Тіки посідали, а там уже
вітер шумить, і все. Я кажу, посідали в той баркас, як
блисне, я лясне, вітер. О-ой, як упоре дощ! Ратуй моя
душу. Приїхали сюди на причал, а по воді як лясне,
як лясне цей грім та блискавка. Ой, Боже мій! Ще там
і молодих взяли, воно, бідне, у платтячку, він пригорнув її. У нас тамочки було, шо оті костюми разові,
то уже ж понапинали у баркасі, то були ж приспособлєнія. Нічого. Приїхала сюди на причал, треба на
гору. А воно є глина розкисла, поскидали ті черевики,
босі, – ніяк не візьмешся, не вилізеш. Ну, вилізла, йдемо. Іду, а мати коло мазагіна отамо ходе, вигляда. Тіки
показалася: «Я тобі дам! Я тобі дам!». Прийшла, мене
чимбаре: «Я тут з ума схожу, а ти тамочки. Та більше
ти не поїдеш». То я більше тут коло берега була. Та
тут же отам юшки наварили, ну така ж добра юшка,
понаїдались. А тут же де, у карман не братимеш, ми
кухлями п’єм ту юшку. Так напилася, півкухля, може
більше випила.

Ф

ІЛЛІ На Іллю,
ІЛЛІ
Іллю, кажуть, треба бігать у самій сороцці та й
склаза кажду головку брацця і казать: «Святий Ілья, скла
содай голов’я, святий Ілля, складай голов’я». У самій со
головроцці треба бігти. [Для чого треба бігати?] Шоб голов
ки бу
були.
ли. Як пройшов Ілля, то вже купацця годі.

ІМ

ПЕТРА І ПАВЛА Пекли
«сирли раньше мандрики, тепер «сир
ники» кажуть, а тоді «мандрики» казали. Пекли обобязатєльно із сира. На Петра було каже мати: «Оце вже
зозуля перестане кувать, бо мандриком удавиця».
Треба тільки на Петра почать косить. Бо оце ж мати
розказувала, це Павло в нас, цього мого чоловіка звазвали. Поїхали, а мати ходила ж оце беременна моїм оце
чоловіком. Всі ж поїхали у поле начинать. Тамо тіки
начнуть, може, з копу накосять, а на другий день це
манвже полностью ідуть. Уже ж покосять трохи, ман
дриків поїдять. А мати ж ото беременна приїхала,
батько ж косе, а вона в’яже. Розказувала мені: «Та я
йому кажу: “Та годі вже, Грицько, косить, бо, мабуть,
будем їхати додому, шось мені погано, будем давай
кончать”. А він каже: “Та оце, Ганно, ось докосю оцю
ручку, та й будем і їхати”». А мати каже: «Думаю, хоч
би ж як-небудь дов’язать». Кажуть, дов’язала та лягла
на тім снопі посліднім та там і Павла вродила. Прямо
на полі. Каже: «Мене на віз і Павла на віз. Та тоді тіки
до вечора там побула дома, там помилась, Павла помила. На другий день і Павла на воза, і мене на воза,
і – в’язать. Ніяких оце». А тепер бачиш, яке. І люди
здорові були. То ото він родився на Петра. А тепер оце
і правнук мій родився на Петра, на Полупетра. [Полупетра це коли?] Петра, а на другий день Полупетра.
[…] А то в нас тоже сусідка баба Васька була, та тоже
на низу сіяла ячмінь і пшеницю, жито. І скошений вже
той ячмінь, і кури ото вже там дірки попроїдали, їдять
той ячмінь. Зосталися змолотить той ячмінь. Осталася ж, змолотила той ячмінь, а воно вітер такий гарний
тягне, провіює його заразом. Змолотила ще рано, та й
вийшло, вони так жили – сюди вулиця і сюди вулиця,

МАКОВІЯ
Обязатєльно
назиМ
МАК
АКОВІЯ
ОВІЯ Обяз
атєльно маківники пекли, бо це ж нази
Маковався Спас Маковий, а то ж Яблочний Спас. На Мако
вія не, чьогось я не помню, а на Спаса обьязатєльно
[Райдемо ж, несемо ж яблук на гробки, обьязатєльно [Ра
ніше на низу теж так робили?] Да, да, да. На Маковія
зацее ж ті робили, оце ж коржі і мак же ж окропом за
ц
ливали, терли. Це ж він Маковий і Медовий же ж, із
медом, канешно, непогане діло. Ото таке тоже. Празнували. А я не знаю на Маковія, може, і колоски, то
такі ж усякі букетики святять. Квітки ж польові, то
деревій, то оці сокирки, то цикорій. Цикорій це той
самий петровий батіг, сокирки, ото таке. [Ці букетики
просто рвали?] Рвали і, по-моєму, колоски між ними
втикали. Я знаю, шо дома багато у мене було, світлиці – такі квіточки, вони як деревьяне́нькі, цілу зіму
стоять. А цей год чьогось не зійшла. Воно гарне в букетик туди ж на Маковія, таке ж. Таке святять у нас
ото тоді.
СПАСА То ж великий дуже празник, то йшли на грібки
і несли тим же ж, я знаю, шо оті цвіти несуть і оце ж
яблука і груші, і кавуни. [Квітку з жита чи колоски у
вас святили?] Не знаю, не помню те. У нас церков не
було, а туди ж ми, в Клищенці ходили ж тіки на Паску
та і все ж, святили паску. А на Спаса ото ж так, на Пречисту ж так. Ну всього напікали. У нас на Пречисту
нема, то ж є по селах Храми, і в Жовнині, і в Кліщинцях, ну далеко ж не ходимо ми тепер, у нас Храм же, бо
у нас на Варвару церква.
УСІКНОВЕННЯ У нас дуже празнують Усікновення, одинацатого. Не ріжуть, за времня усе готовлять, капусти
не ріжуть, нічього такого, ні кавунов, нічього такого
не, то ото таке дуже празнують. Оце ж голови Сікновєніє, це ж жаби ховаюцця, гадюки ховаюцця вже, не
страшно. А на низу, воно ж болота були, оце дивиш-
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ся, десь купка лежить якої соломки або шо, дивишся,
а вона скручена лежить на соломі. Оце ж так, воно вродє страшне. [Як можна захиститися, щоб змії не лізли
до хати?] Та ото ж на Чистий четвер обмітають же хату.
Ми вже як вийшли на степ, отих жаб-ропух, такі рябі
здорові, то ляп, ляп кругом хати. Мати їх так боялася,
шо страшне. Оце як особєнно на дощ оце скака́ – ляп,
ляп. То вона її на совок, в відро, посолила, і воно все.
Тепер я їх годи́ вже не бачила. Чи їх так оце з сіллю.
ВОЗДВИЖЕННЯ Знаю, шо в нас Воздвиження гарно гуляли. Оце ж, шо гадюки ховаються, у вересні. Ото чьогось вони хрест робили дерев’яний, це тоже кутком
гуляли десь, як тепло, то надворі, ото так простелять
десь на траві ряднинки і сідають же. Хрест із дерева
зроблять і все ото такими чорнобривцями пізніми
тими уквітчають і піднімають до Воздвиження хреста
ж. [Це на кожному кутку робили таке?] Не знаю. Я за
свій же, на нашому шо знаю.

ПИЛИПА А то ще було на Пилипа, оце на Пилипівку,
як заговлять, і Пилип пора, празник, це двадцять
восьмого листопада воно отам во. Оце сусідка, чи
вона забула, шо той, вмочила прать і пере. Попрала ж
там у хаті, пооджимала. А взяли вони порося в Веремійонці. І яке воно то порося, я його не бачила. І вона
попрала і прийшла до полонки прать. А їй кажуть:
«Ти, Домахо, сьогодні переш? Сьогодні Пилипа!?».
А вона: «Та вже намочила, та вже ж буду прать». Попрала ж те більйо, все. На другий день встала, те порося отако-во крутицця, крутицця і крутицця. І так
воно ж було в хаті, тоді викинули його на двір. Оце
чують, тупотить воно. Порося то виросло величеньке. Та він [сусід] сторожував на бригаді, де свиновезферма, та договорився із завфермою, шо то як вез
тимуть м’ясо, отам же бекон, так шоб помінять, своє
привезти, а взять таке, шо не крутицця. То було тітка
греДомаха каже: «Я так бережусь оце Пилипа. Я ото гре
шу, шо я прала та крутила, то і порося крутило». То
Пилипа – це празник.
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ПОКРОВА Було раньше наймити́ наймаюцця до Покрови і до Дмитра. Це до Покрови пасуть і вівці, то як
наймають і все. Після Покрови вже не годицця, бо це
вже воно.

ДМИТРА До Дмитра дівка хитра, а од Дмитра хто би
вже брав, то брав.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Зібрались колядувати хлопці. Йдут. В кого є діучина, в того була така
привичка: маєш дівчину, ти ідеш до батькіу, питаєш си:
«Я прошу Вас приймати поляну, цього вечоря ми приходимо поляноу». Ці хлопці збирають сі, друзі. До пополовини ночі вони приходєт, колядують, їх кладуть за
стіл. Діучина сюди накликає діучат до себе, а ці хлопці
уже приходєт, і з ними є скрипочка, цимбал, якась сосопілочка – музика. [Тобто, в цій хаті гуляють?] До опівопівуночі. Від піуночі до другої діучини. Потому на друдругий вечір, бо три, три дня вечір: Святий вечір, потому
Різдво, потому Збори. Їх пригощали, діучина давала їм
горіхи, яблука, пригощали їх за столом. Музика грагра
ла, вони танцювали в тій хаті файно, пішли до другої
хати, до третої, до четвертої. Хлопець намір має на ту
діучину, він іде просити у батькіу перед Вечіром, за
день до того, шо «ми приходимо, я привожу поляну до
вас». А на Штефана вже сі закінчує. Називаєтьсі «роз«розхід» у послідній хаті. [Хіба колядники не повинні були
обійти все село?] А це було братство. Церковне братбрат
ство обходило ціле село три дні. Були церковні брати.
Старші люди. [Тільки чоловіки?] Ішли і жінки. Усім
гуртом, велика поляна ішла [колядувати]. «Братство»
Брат
називалось. Вони ішли хата від хати, газдіу усіх. Братство заробляло гроші для церкви, вони ішли на ремонт
церкви, на щось там добудувати чи утримувати шось.
Це ішло на церкву. [Вертеп, як ми бачили, хто носив?]
Це вже тепер, раньше [в]селах по-инакшому було. То
велика колєда ходила з звіздою. Дзвоник носили з собою. [Хто старший в цій коляді?] Був. Береза межи
хлопцєми. Це діти більше ходєт – підростки. Вони не
переодягалися, не маскувалися. [Це ж ходили на Різдво?] Так. Це 6-те, 7-ме, 8-ме. [Як виглядав вертеп?] Це
звізда. Закладали туда свічку, всередині, то робили з
якоїсь шкіри, розтягали. [Cпівали при цьому?] Колєди всякі ружні. То були народні коляди, багато, сила
силенна. [Не переривався цей звичай за румунів?] Ні,
потайком всьо одно ішли. І за радянських часів. Один
раз було заборонено ходити колядувати. Моя донька
вчителька, її заставляли ходити, дивитися, котрі діти
де ідут колядувати. Вона прийде додому, замкнетси в
хаті і сидит – нікуда не іде цілу ніч. Каже: «Я ходила,
я нікого не виділа». Ви шо! Як вона буде сусідських дітей казати, шо був той, той або той? Тайком ходили.

МАЛАНКИ [Меланку] водили і водять по цей час. Спершу піде до молодих та Меланка. Були заборони [за радянських часів], а все одно відбувалося, все одно збиралась молодь. Хоть, бодай, ішли від сусіди до сусіди,
до родини на Меланку, йой, ішли, переодягалися. [Хто
ходить в Меланку?] Йой, ході, передягаюця і на бабів,
і на циганів. [Хлопець переодягається на Меланку?]
Є, на дівок. Збираються гуртом, і всякі персонажі, які
Наре
хочте: орендатори якісь, пани, Пані та Молода, Наречений. Хлопець на нареченого вбираєтьси, дівчина –
на хлопця. Циган обізатєльно є. Єврєї обов’язково.
Турками – ні. Єврєй шось торгує. Циганка ворожить.
Циган шось кує, якусь пидкову вид коня. [Чули про
«Во
такий звичай гейкання?] Були коляди, які казали: «Волики, женіть, гей-гей-гей! Волики, тєгніть, гей-гейгей”. В мене є записано. [То волів насправді водили з
собою?] Ні, такого не водили. Плужок – це робили.
Ігровий такий, іграшковий робили, ніби-то. І хлопці
то тєгнули, а воліу – ні: великі дуже, тяжко з ними в
тіль
дорозі, треба всі вулиці обійти. Так що воли були тільро
ки для праці: орати, тягнути. [Коли цього плужка робили іграшкового?] На Маланки. [Зараз це роблять?]
били
Тепер вже не роблять на Маланки. [В вашому селі нема
Тепер
того, хто робить маски?] Кожен сам соби маскує, робе,
шиє. Та то перед Маланками сидют, шиют костюми,
спідниці, маски, роги. Може, з паперу шось роблєт,
а такого нема майстра, шо це робе спеціально. [Ходили з бугаєм?] Бугай – це бочка така, там шерсті скілко.
[Ходять?] Аякже, тому шо це є бугай, вони так, на ціле
село чути. [Коли це ходять так?] В Маланки. [Боролися хлопці? З’ясовували, чия Меланка сильніша?] Було,
аякже. Ви знаєте, хлопці заводні, вони влаштовують.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР [У давніші часи палили вогонь обрядовий в селі?] У четвер, перед Великоднем. Коло
хати. Спеціально кожний палив – освіщав дорогу, бо
то вели Ісуса Христа на муки в четвер. Кожен газда
палив солому, шо є сухе, ломачечку. Роблять великий
вогонь. Кожний господар.
ВЕЛИКДЕНЬ То не було так, як тепер, трошки інакше.
У неділю збирається танець. Є площа, такий є камінець, така є площа серед села гарна, така толока. Кажуть: «Отам, на толоці, будуть танці». Толока – то
площа, де випасають худобу. А це була площа спеціальна серед села, гарна, де танці. У нас була толока
тамо. То був там хрест, тепер – нема. Коло хреста, на
толоці, танці збирались, одівалиси. От, наприклад,
хлопець має діучину, хоче, шоби вона на танці прийшла, вона має туда іти. То він приходить до батька,
да мами, просить, шоб відпустили її з ним, він за ню
відповідає, і вони ідуть на танці. Там танцюють усі. Не
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ЗАСТАВНІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Юрківці
Записав О. Васянович 13 листопада 2012 р.
у с. Юрківці Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
від Курущак Євдокії Петрівни, 1930 р. н.
ВВЕДЕННЯ Вже казав батюшка, шо від Введения можна
вже колядувати. На Введениє вводили до хати когута. Як нема такого, то телятко вводили. Маленькі. Так,
аби велоси.
АНДРІЯ Йшли і кидали у вікна, а тепер, кажуть, шо неможна, сімня. Тако кідали у вікно. Каже: «А віддала би
ти си?». До любого прийдут, кинут у вікно. А ці відцив
кажут: «А віддала би си». Варили пироги, жорнили
навіґлі, води носили – набирали у писок, від кирниці
несли додому, тим розчиняли. Е-е-е! Писали у пироги
якіс папірчики чиї імена. Там таке-во. Клали миску,
тоді клали коржі ці, шо пекли, а там – пироги. То котре
вже поклали на той стілец, зателили файно, пса увели.
Та вже котрий першого взяв того коржа, то борше сі
віддастса. Та йшли, тако, на двір, тоже на Андрея, та й
взяли ложки, та «калат-калат», де пес гавкне, там має си
віддастса туда. Я вам кажу, шо були молоді, то було всявся
ко. А тепер ця молодьож цього не робе. Такі були коликоли
ки – плоти такі плетені, або, тако, сторцові тоже. Ішли
тако: «Один, два, три…». Щитай до дев’ять ті колики та
його в’яжуть, а рано – ци великій той колик, ци малий.
Таке. [Це так дізнавалися, як виглядатиме майбутній
чоловік?] Ну-ну. З усіма [ворожила]. Нас з вісім дівчат,
ідем до одної хати, замащуєм піч. То всьо собі налаго
налагодим, замащуєм, хай погоралоси, шо там собі поробили.
Тоді хлопці приходя, закликаєм за стіл їх. Вже вєчєряєм
разом. [Чи вішали у вас коржа до стелі, до сволока?] Ні.
Це я тепер уже виділа у школі, коли мої онуки були. Ви
Це
Виділа, шо тако клали. [Чи були танці на Андрія?] Нє-нє.
діла,
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сама вона іде туди. Мама з татом іде тоже туда, і ше
старші люди дивитися або з своїми діучатами. З гонором, файно хлопець до батьків приводить додому,
лиш сонце хоче вже сідати. До опівночі ніхто ніколи
не сидіу і не валяуся вулицями. Це був народний закон, народний, не писаний, але він був. [О котрій годині починався такий танець?] О першій, серед дня. [В
які дні бували ці танці?] На Великодні свята, коли вже
піст минув – Великодні свята на другий день, третий
день Великденя, вже в понеділок-вівторок. На Великдень – ні. На Великдень коло церкви збирались, там
вели хороводи церковні, весняні, таке-то було. І він
назад ту діучину приводит додому, дякує файно, цілує маму в руку, дякує татови, лишає діучину дома і
іде собі додому. [Старші люди могли танцювати?] Танцювали. Аякже. [І дід з бабою?] Дід з бабою, аякже.
Там був гумор, там було всьо. Бачите, піст минув, і вже
можна було. [Хто організовував музику?] Хлопці. Це
їхнє завдання було. Ішли і наймали музику, договорялися з ними. Гроші на танці вони між собою збирали.
[З дівчат грошей не брали?] Ні, це не було. Танцювали
всі, з різними хлопцями, але знали межи собоу хлопці, шо то твоя діучина, а то – твоя діучина. [Якшо дівчину ніхто не запросив на танці, вона мусила сидіти
вдома?] Пішли з мамоу, з татоу на Великодні свята, бо
мама ще мала з собою кошик писанок. Котрий хлопець узяу діучину танцювати, він получиу дві писанки – повага така. А хлопці приглашали і тих діучат, шо
знакомилися.
ЮРІЯ [Коли
ли вперше худобу виводили на пашу?] Після
Юрія, тоже свяченоу водоу кропили. На Юрія єк звизвипрацючайно святкували, це було велике свято. [Не працю
ють?] Ні. То дуже шанували. Та й кожний дома собі
мау: приходе з церкви, розбирає піч.
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МАРКА КЛЮЧНИКА Те для маржини. Святкували,
шанували. Це перше було – іти дуже рано до церкви,
молитися. Це було закон, потім собі молиуся і дома,
але ішоу і до церкви для тварини, і для худоби. Бо то
худобу дуже шанували. То заужди було погудовано та
й напояно. Могли свяченоу водоу окропити у стайні.

ТРІЙЦЯ, ЗЕЛЕНІ СВЯТА [Чи можна
познайомиможна було познайоми
тись на цьому танці?] Дуже навіть. І на Зелені свєта.
Чую якусь неділю: ага, зелений танець на толоці, коло
хреста, всі знають, одні одним переказують, і всьо –
вся молодь туда пішла. Хочуть – ідуть і дорослі люди,
молоді, такі і такі, це був збір такий. Всі святково одіті,
дуже гарно, якнайкраще. [Пам’ятаєте, які інструменти
були?] Скрипка обов’язково, цимбал обов’язково, бас
обов’язково, сопіуочка, бо дуже знали хлопці грати
так, шо серце мліє на сопіуку, билинку. Це були майстри особливі. Так шо музика була, так, обов’язково
сопіука. [Танці Ви пам’ятаєте?] Перший – «Гуцулка».
[Хто це танцював?] Чоловік, жінка. Закликали хлопці
діучат. «Гуцулка»,
«Гора», «Коса», «Гаркан». «Гора» до
́
нас дійшла. Це румунский танець. Але дуже красивий, музика дуже красива. «Полька» обов’язково була.
Хоть та була стародавна, але вона дуже красива, і всі
мусіли вміти танцювати по-справжньому. Колись мій
тато казав: «Ой, тепер танцюють так, би серед підлоги
натикав та і всьо!». Але то мали ноги працювати, як
положено. Як не вмієш – встид тобі! Встид тобі великий! Ти прийшов на танець, ти не вмієш танцювати,
а шось там лапасуєш ногами!

М
ИКОЛИ
ИК
ОЛИ ЗИМОВОГО [Чи приносив Микола дітям госМИКОЛИ
тинці?] Ну, аякже. [І вам, маленьким, приносив?] Тоди –
нє. Тоди не було цього. Мої діти ще це не мали. А внуки – то вже. Там дав двадцятку чи яка заможність, шо
можете мати. [Як не слухалася дитина?] Такого не було.
ГАННИ ЗАЧАТТЯ До Анни ще ніч велика, а після Анни
вже казали, шо, як когут скочив з порога, так уже й
година пішла, та мінута.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Готують галушки, так, як тепер
всьо. Клали в пічі то всьо. А тоді неньо покійний беруть з сосни тої живиці. То то берут, як мають сідати
вечеряти, мама то с печі витягают да кладут на стіл.
У нас файно було. То той столик у нас є. Та й кладут,
та викладут всьо. То тоді неньо берут того граню трошечки, то на грань викидают, то воно так файно пахне.
То таке якес було вкусне. Так файно пахне. Ви увійдіт
до хати. То йдут до худоби перший раз, берут колачі,
свічку. Засвіті ідут до худоби. Вінчуют худобу. Таке-во
було. Така традиція. Йшли да то благословили худібку.
Перший раз пшенички кушаєм. Кидаєм до стелі, бо казали, шо кидаймо, аби були ці бжоли. Аби роїлиси, да
кидали до стелі. Як добре кинули, то прилипло. [Готуючи кутю, пшеницю] перебрали файно, сполокали та
й тоди кладут у каструльку. Оріхи, цукор, як є – меду,
мак. То це вже така заправа. У нас, знаєте, ще колис, як
я була малов, у нас там одна жінка така була. Дала там
їсти ту вечерю. Каже: «Їжте, їжте». Ну, та тоді не було
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так, як тепер – м’ясо, ковбаса. Вона каже: «Їжте, їжте,
я вам ще ґнудлів зараз дам». А я кажу: «Всьо. Нічого не
хочу їсти». Думаю, шо така за страва. А вона поклала
цих шушениць. Тепер компот – це є компот. А шушениці – то сушиться. То буде такий добрий вар. [Чи кажуть,
що має бути обов’язково дванадцять страв?] Ну, та так
і буває. Ще біб варили. Линта ще була. То тепер вже то
всьо скасували. Вже нема. А колис-то було дуже. [На
стіл клали] сіно. На розі кладете рубля, колис копійки
були. Кладеш на оден ріг, на другий, на третий, на четвертий. Кладете собі. Так, аби було. Колис були лавки,
то клали кожівки. Пряли. Лавка, а в лавці є дуча, та
кладут ту кужівку, та прядут. Добре, аби були гроші завжди. Таке. [Сіно кладуть на увесь стіл?] Ну-ну. Наривають рушником там. [Під стіл кладеться] сокира. Тоді
було жито, пшениця. Та й звивали, тоді казали «діда».
Казали, шо це «дід» такий. Та вже на другий вечір. На
Йордан ідут до церкви, а з церкви приходя і то на фіртці паля. Того «діда». [Під стіл] сокира і цього «діда». Так,
як сідають вечеряти, то казали, шо сидіть, немона вставать з-за стола, аби всі разом вставали. Не знаю чого.
Квокали тоже. Діти. Аби квочки сиділи. Аби ноги не
боліли – класти ноги на сокиру. Шоб мертві́ ішли разом
вечеряти. Помолилиси, вечеряють. Всьо накрито – сідают. Всі разом. [Чи прибирають зі столу після вечері?]
Ні. Ще мають святі, оті мертві прийти вечеряти. [Чи
кладуть зайву ложку на столі?] Кладут для цих же. Або
як Великдень є, то те саме. Чи ще мо’ ці урочисті свята,
то все си кладе одну ложку лішну, шоби, хто си прийприйшов, аби ложка, знаєте, була лішня. [Чи носять у Вас
вечерю на Святий вечір?] Нося. Так, як тримав до хресхресту, допустим, цего року, аб пібралиса. Тоже нося. [Це
несуть до хрещених?] Но-но. Ну, хлопець чи дівчина.
Рихтують ту вечерю. [Це діти несуть до хрещених?] Нуну. Ще, як такі малі, то ходить там тато, аби не набоялонабоялося, бо то зима, знаєте. Десь би пес не… Ще як малі, а як
великі, то вже нє. [Беруть] то саме: галушки, пшеничку.
Того всього, всього. І колач. А зверхи – ту миску з тим,
шо є. [Кажуть:] «Просили Вас кум та кума, та маленьке
відпофійнятко, аби були ласкаві на тайну вечерю». [У відпо
приневідь кажуть:] «Подякували вас за це всьо, шо ви прине
сли ту вечерю». Там лиш можна взяти шось трошечки,
а там – то колач покладет ци завиванець, як то кажут,
або пиріжки бляшку. Шос тако, знаєте, си кладе. А там
ще якогос рубля треба дати, шоби воно охоти було іти з
тим, з тов мисков. [Чи обов’язково міняли колача?] Ні.
Як си побрали, то до них несут вечерю. З родичів тоже.

уже йду помагати йому, бо припізнилиси, то вже би борзенько то зробити. [Діти ходять колядувати] дес трохи.
Гроші, цукерок [дають]. Колис давали і пиріжок, грінку
хліба, як за мої пам’яти. Ніхто не давав гроші тогди. Хліба гріночку дали або пиріжок, або яблучок, або горіхі.
Це тако було, а тепер-то вже і цукерок дають, і даю вже
рубля – виджу, кілько їх уже є – чи два, чи три. Чи дес,
як одно, то лиш копійок із пітдесят. Знаєте, така традиція. Не дуже вони тепер [хочуть цукерки]. А колис –де
це! Аби були! Знай. Бо то так ще зразу. У нас не було ще
саду. Ще був малий. То ми йшли. Тим яблукам си тішили. То всьо. А зараз дай, то він ще не дійшов до фіртки –
кинув. Вже не хоче. А колис не було. Це ми шли.
МАЛАНКИ [Маланкувати] беребиралиси хлопці на дівчата, а дівчата – на хлопці. Павутки барали, сорочки з цітками, горбочка – це була дівка. Раптом могли,
колис не так, як тепер, то лавка була, замисник, а там
скляпід лавку поклали. Шо вечеряли, лишилоси у тій скля
ночці, чи шо. Вони то взяли. Або то тут балакає, а тут
був дід та баба, тут забалакали, а той пішов та хліба
собі взяв в ту торбу, а той – того. То вже вішли, то вже
мають собі перекусити. Таке було. [Жартома?] Так. Ну.
поздороТоже ходили. Пішли, поздоро
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
(ВАСИЛЯ) Тоже
(В
[Повили. Привінчували з Василієм його та й всьо. [По
сівати] ходили хлопці і малі дівчатка, як то є. Ходили.
[Посівають] на стіл. Курям [віддавали це зерно]. То ще
постотак було. Моя мама клали, я не робили, такий посто
ронок плетяний або перевесло таке довге робили та й
всьотам сипали, як оце вечеря, а на другий день того всьо
го сипали у купочку, аби вони сиділи у купі.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ [Колядувати починають] другого
вечора, [на Різдво]. Приходять додом, збираються там
чоловіки, жінки, а там – хлопці з трубами, з музиков
ходя. А тепер уже нема таких. Дес трохи ідут тако. А так,
як колис, то два вечорі весь часи колідники. Одні пішли цев у долину, а на другий вечір пішли на цу долину.
То було так. На церкву є браство, шо «Новая рада» собі
колядують. А це хлопці наймают собі музику, та й вже
треба музиці заплатити. Та й там шос харчувати її треба. То таке. А шос і лише їм. То також. Вони ще данец
роб’я другий день вже. Також треба вже знову платити
тій музиці. [Зараз] прийдут зо дві пари – та й всьо. Уже
не ходют. Дес підуть, трошки побули та й всьо. А колис
до днини колядували, маланкували. І жінки, і чоловіки. То було інтересно. Ми йдем до того. «А ходіть ще до
мене». – «Гай, до мене!» І так майже до днини. А ще ходили на ферму робити, бо чоловік робив скотарем. Та й так

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Водосвятіє на Йордан. Йордан освящає
водичку. На другий Святий вечір святя, а на перший –
то нє. Але тепер шось, мені здаєтса, шо і на перший
Святий вечір водички мають, шоб посвятив. Колись
Святий
лиш було на Йордан. [Що готують на другий Святий
лиш
вечір?] Так само. [Дванадцять страв?] То всяко буває.
[Воду святять] коло церкви. У нас немає річки. [Воду
свячену ллють] у криничку та й у страву трохи. На
Йордан ще ходе батюшка, кропе. [Чи самі кропите
господарство?] Так, так.
СТРІТЕННЯ Стрілася зима з літом. Як файна днина –
файна весна буде. А хмурно, то вже не буде борзо весни. [Воду] святя. [Свічку] тоже. Додому беруть. Трійцу роблять, аби пригодило. То священе, аби було коло
хати. Як гримит дуже, то світиса. Бликає.
ЯВДОХИ Євдокія також має образ. Шо Міхайло, то і
Євдокія. Обоє можут си мирити. Бо, як шос робити,
тепер нема, а колис хати були під соломов. Розшиє вам
верьх, розкидає да ще сош вам виробе. Ну. Ні подушки не складаютси в цей день, ні замітати – нічо. Шити
неможна, прати неможна. Шо неможна, то не можна в
цей день тако робити.
СОРОК СВЯТИХ Як мороз є [на Сорок святих], то не
буде більше морозів.
БЛАГОВІЩЕННЯ Велике [свято] тоже. Тоди рибу, казав
батюшка, шо їсти на той день можна. Бо це попадає у
піст. А раз на Велікдень було. Перед Великоднем було
близенько також то. [Чи казали, що не можна до Благовіщення у землі робити?] Ну. Бо ще не благословив
Бог земню, то не треба ще робити. Ні колик забивати,
нічого в городі ще робити. А тепер уже на це не див-
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лютсі. Благовіщення – не Благовіщеня, сонечко, файно, ідут шос сіяти у городі ще до Благовіщення. Яка
днина на Благовіщення, то так буде і Вєлікдень.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Шуткова неділя. «Шутка б’є – не я б’ю.
За тиждень – Великдень! Паска буде!». Йдете дорогою,
як йде людина, то можна [бити її вербою].
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР [Четвер перед Великоднем] світлий.
Світити квітки, насіння. Митися добре, але не дуже
добре. Буває таке, шо ви си помили чистенько. А є
такае, си помило – та й висипало. То може обсипали
кіло. Та таке-во. Вже більш обережно купатися у четверь перед Великоднем. Колис було, а тепер уже таке.
[Коли прийнято паски пекти?] У суботу, четверь, як
коли. Як спекли у четверь, то в суботу вже нє. А не
спекли в четверь, то в суботу вже. Але дуже це трудно.
Хочеться вже до Божого дому. Хочеться чути, як він
виходе з плашівницев.

Е

СТРАСНА П’ЯТНИЦЯ У п’ятницю ідеш до плашківниці,
а уже на Великдень – то дванадцята година, то вже віходе по плашківницю і заносе. П’ятниця перед Великоднем – то дуже велика п’ятниця. Майже нічого си не
робе. Шос таке припрятати, приготовити. На городові
зовсім нічого не можна робити [у Великодну п’ятницю].
А так, хіба як святечко, [не роблять у пятницю].

таке – сорок клинців. Таке бувало. А такий шнурок накладуть того порожного, та й туди подивиласи, та й не
думає, шо має писати. Повісили у куточок, аби не обгоріло, бо то обгорає, як тако покласти. Червоні, ружеві,
курузяні – всякі кольора. Такі фарби. Там поназначив,
закапав воском, а тоди лишень, як все оце взяли, стопилоси і вже є. Фарби купували. А я тепер собі цибулиння
даю і липи. То вже маю фарби. І вони чистенькі, і не
лапаютси ні до рук, нічого. [З липи] червоне. До купи
[липу і цибулиння]. Така фарба червона, аж темна. Але
нічо рукам не шкодит. [Лушпайки з крашанок] давали
курам, а свячене – вже ні. Так, у кошику кладут собі, та
й вже на рік. Тако може бути кілька років, тако довгодовго. То клала під ябліночку, викопала рискалем, тако,
трошки, та й під ту ябліночку поклала. Як уже дуже
багато і довго стоїт. Кажут, шо то добре, шо там си не
ходе. Це січене. Де-небудь поклали, то ходите по нім.
[Чи можна на Великдень крашанки розбивати об стіл?]
Можна. А ми колис, такі дітиська та одно другому на
чолі били. Таке було, як гра. [Чи можна спати вдень на
Великдень?] Мусите спати, бо цілу ніч не спали. Труд
Трудна людина прийде з церкви, то така, знаєте, свіжа, якас
довольна. [Після відпочинку йшли гуляти?] Ну-ну.
[Молодь?] Ну-ну. [А старші] йшли дивитиси. Гуляли.
Лапалис, тако колом, дівчата, хлопці. Гуляли. Ходили
співали кругом церкви «Вербової дощечки» дівчата з
хлопцями. Як Великдень, то «Ящура» ходили. Хлопці
беруть да ломлять сосни. Та по литках. То таке також
було. Та таке ставали. Двоє ідут радом, а той стає одно
одному на плече ногу, а ту ногу на того. І так казали, шо то
дзвіниця. І так ходили кругом церкви. [На Великдень, в
неділю?] Та й в понедівнок, в вівторок. Три дні так.
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ВЕЛИКДЕНЬ [Що беруть святити у церкву на Великдень?] Усього. Цукру я беру, кладу у слоїк стограмівку,
кладу маку трошки, соли. А тоді уже паски, перепічку
даю, бо там, у церкві, кидаєш, писанки, галунка, чеснок,
м’яса кришка, яєчка, сир, масла. Прикрашають [кошик]
цим шо є. Як якіс квіточки файні, то кладетси, а то у
ленту ув’язують той кошик, ручку ту тоже. А то приприкраси такі файні. Хріну кладеш іще. Більше – менше,
але всього цього – великодного. Хрестик тоже кладете.
Хрестик [з тіста] на Юрія худібці дати по кришці, кокоровка. [Чи цілуються у церкві, коли вітаються «Христос
Воскрес!»?] Ні. А тепере уже батюшка поправить усе,
всьо, то тоді йдут батюшку цолувати. Жінки, чоловічоловіки, дівчата. Всі йдут по колу один за другим. Чоловіки
[цілують] в лице, а жінки – в руку. [Як прийдуть дододому після освячення], дають худобі їсти. Тепер вже
нема такого, а колис були такі таргани. Вже входите
з тов пасков – «паска до хати – таргани з хати». Такі
був ще звичай. Тепер, дякувати Богу, чистенько. Нема
Артого. А то було. Кришечку дати [худобі свяченого]. Ар
кушик дают другої неділі, той, шо у церкві святиться.
поТо у нас батюшка казав: «Усім дайте цого аркушу по
трохи, а козі – не дайте». Але ми сі сміяли, а не спитали чого. «Всім дати, – каже, – а козі – не дати». Та вона
така чиста, шо як ви вкусили хліба, то вона вже не хоче
їсти. А казав батюшка: «Всім дайте потрошечки цего,
а козі – нє». [З чого починають їсти на Великдень?]
Доричка.
[Паска?] Ні-ні. Є дора.́ Хрестик є, маленький
́
такий хрестик. Є три булочки. Тако, як доричка робить.
У печі то спеклоси. [Цю доричку освячують?] Аякже.
Та і з церкви чоловік кладе кожному по-трошки тої дощички у кошик, а тоди яєчко і шо там уже їсти. [Чому
писанки пишуть?] Шоби не пізнала курка. Бо воно
біле. Але так казали. Писала писанки, але, як моя мама
жили, а як умерли, то я той інструмент не взяла відтив.
Та ще мала другу маму тут, на долині. Вони вже писали,
а я – не писала. А тепер вже не пишу. Взяла той папір,
вмочила в воду, та й вже є писанка. Ускі, дуже файні
тоді були узори. Квіточки були, якіс клинці були, якем

ОБЛИВАНИЙ
ПОНЕДІЛОК На Великдень тоже други
О
БЛИВА
БЛИВ
АНИЙ ПО
день ходя вливати хлопці. Дорослі. Ті [діти] йдут за
гроші. Дітиська цікаво, шо йде, шо хтос дасть і тіше.
гроші.
доКолис тоже звари яєчко-писанку, хто зварив, то до
Колис
бре, а хто – не зварив. Повкладають в пазухи. Йой. Як
упало, то вже знаєте.
ТРІЙЦЯ [На Зелені свята хати] маїли. І тепер маїмо. Там
Т
любисток. Цей, Ваня, іде у посадку по дуба, ще якихос
таких. Знаєте? Шоб було. Квіток якихос таких – файних. А колис, ще як я у своїх родичів була, то Зелені
свята. Брали, тако, ту березу рубали в лісі. Таку файну.
І дуже-дуже квітками її убирали. І на дверях такий вінок клали, з тими квітками убирали. Дуже. А на оборі, тако, було. Так, як тепер дехто ялинку кладе, знаєте,
отак колис робили на Зелені сята. На оборі закопували,
і воно так файно стояло. Перед дверми [закопували].
Хата була перша піл соломов, то рідко в кого було ще
таке покриття. То так було. То в стріхи понакладають
таке файне. Сволоки – за сволоками аких квіток. Та то
всього. [Долівку встеляли травою?] Ну. [На вікна ставили?] Ні. Квіточок. До другої неділі [стоїть]. Кладут [клечання], а тоді, як дощик, то кидаєтси. Молитси. Я там,
як корівку треба підкурити, колис, як було. Тоже цего.
А тепер, коли це вже сталося, тепер – цего нє. [Клечанням] май скидали вогню, як дитина слаба. Цей май кладуть на грань, [тліюче вугілля]. Тай той патичок, який
горів вже, кидают у водичку. Та й так: «Не раз, не два,
не три…». До дев’їть таке кажут. Та й тоді туди вже, то
примовили, як впаде на спід, то дитині нема життя, а як
нагорі – добре. Тоди лице вмили, ручки вмили, ноги
тов водичков. Бо є, що дитина напудила, ци шо. То так
страх си зливає. Розигри – в понедівнок.
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РІЗДВО ІОАНА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) [Як святкували у Вас Івана Купала?] Йшли до Хрещатика. Як
йшли до Хрещатика, дивилисі, як «сонечко купаєсі». Це
на Ївана Купала. Тако: догори – вдолину, догори – вдолину. Я колис ходила до Хрещатика, там місто нібито.
Там дуже построїно. [Монастир?] Ну-ну. То ми йшли на
ту гору таку високу. То ми йшли да дивилиси, бо то не
спали, прийшли, то не лігали спати. Ну. Так уже приходив той владика. Такі були хлопці файні, знов буду казати, як на Маланку, так файно – хлопці в сорочках, на
конях. Дівчата – образи, в сорочках, в горбочках. Знаєте? То встрічали вже владику. Тоже так. На конях. Такі
файні коні. Файно зібрані вони. То так встрічали владику. І дівчата були зібрані такі. А тепер вже це нема.
ПЕТРА І ПАВЛА Вже як минає Різдво, то вже іде до Петра. Прийшов Петро – приніс добро. До Петра [починали жнива]. Це обов’язково. Та клані клали. Снопи
клали отако-о. Клані. Навхрест снопи. Цей поклали
так, а тепер цей поклали так. Так п’ятнадцять снопів
має бути. [Клань – це п’ятнадцять снопів?] Півкланя.
[Значить, клань – це тридцять снопів?] Ага, ага.

ДМИТРА [Коли раніше починали картоплю копати?]
Вже, гей, під Дмитром. Вже, як мороз буде. Як Дмитрі було, вже я затямила, шо упав сніг, а дома ще були
буряки, і в колгозі барабуля не копана була. Уже сніг
упав. На Дмитра. А ще були у нас буряки-стояки. Коло
хати у нас ще один город. Я була коло мами свої. Ще й
микали. Трохи стало того файно, то ми з тими храмовими та й змикали, зчистили та й вже по роботі було.
А барабуля була в колгозі. Тоже. То ходили прогортали
сніг, а ті їздові розорювали, а ми так плакали, змерзли
у руки. То тепер є ті рукавиці, а тоді шо було? Якіс черевики нещасті та й то. А відтак, такі були файні дни,
шо босому ходили. Файни ще дни були. Як коли. Але
я запам’ятала ще за дівчини, шо цей сніг упав був на
Дмитра. Ще барабулі у колгозі були не копані.
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ГРАДОВІ ДНІ Чотири дні. Колис, як колгосп був, йшли
в поле. Лиш неділя була, а понеділок, вівторок – вже
йшли в поле. А коли це дуже побило усьо. Зачали казати тому голові, шо така й така справа. А він і каже:
«Як ви шо знаєте, шо це таке є, то чого ві йдете? Вже не
йдіт у поле». [Одного року] пішов такий великий град,
збило всьо дуже. В стайнях вікна повібівало. Так тогди
вони сказали: «Як ви знаєте, шо такий день, то вже не
йдіт у поле». [Громові дні:] Пантелімона, Гавриїла, Іллі.
Чоло-На Міхайлове Чудо тоже не можна [працювати]. Чоло
вік казав тоже, шо зробив ці імєніни. Там таке. ПобиПобилися. Одного тільки убили. Таке було. Чоловік ходив за
сіном. «Ходи, привезеш сіно». А він каже: «Е, йому – чучудити, а мені – робити». Прийшов, вклав трохи – полополовину фіри. Впав – до сьогодні не годен ходити. А це таке
у нас було. Упав, побивси і до сьогодні він з палицев.
Кілько то буває, шо всьо. І сіна збувси, і сам побивси.
Бо каже: «А, йому – чудити, а мені – робити». Та то не
можна. І ще дес я тако чула, шо чоловік також пішов
сіно возив, а дитина… Колис були копиці такі, клали
лясіна. То літечко було тепленько. Та дитина у то сіно ля
гла. А він пришов та й звернув фіру верх теї дитини. Так
до вечора. Думав, шо та дитинка дес грається. Ходили
всюди – не найшли. А коли вже добралися до того сіна,
а дитина у тім сіні. То я кажу, то є всякі свята ті. [Від
якого свята уже заборонялося купатися?] У ставах? По
Іллях уже. Кажуть, шо то вже дуже трудно. Топєтси.

упав. І вже не зліз. Тепер-то вже до Покрови, ще Богородиці нема, а вже копають барабулі. А там, дивисі,
вже курудзи жнут. Ще, може, би стояли ті курузи, вже
той жне – і я вже жну. Та й то вже так, шо до Покрови
вже все чисто. Вже по роботі.
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АНДРІЯ
АН
ДРІЯ На Андрея
Андрея пекли боханці. На коцюбі їдем кор
коржа запати. Та й хапають коржа. А потом виносять псо
псові та й кладут псові. Оден пес хапнув одної тої дівки,
а тої – не хапнув, бо дві дівки до купи си сойдинили.
Я не робила. Тато казав, шо нетре це робити: «Нашо,
шоби ти банувала [сумувала]». Тої – хапнув, а тої – не
шоби
хапнув. А вона каже: «Лиши того пса, він дурний».
хапнув.
А він дурний, а та дівка вмерла, та й не сватав ніхто.
А всі кажут, шо це того, шо не хапнув пес той боханец.
А вона знаєте чого не віддавалас? Вона сама винна.
Вона сказала, шо як мене не буде такий сватати, як я
хочу, то я за него і не піду. А така є, шо який сватає,
то йде, шоб віддатса. [На коцюбі] сідают і їдут коржа
хапати. «Куда їдеш?» – «Їду коржа хапати». Хто хоче
де: і хлопці, і дівчата. Сідайте та й їдте. А той корж весе
вчеплений до сволока і висе, шоб писком дотягнети.
Підскокнете та дотягнетес. А хто не дотягне, то тре
здоймати, лупати та давати. А ви дотягнули та й даєте своїм, нижчим, хлопцям. Ви знаєте, всякі є хлопці:
малі парубки, великі парубки. Якшо пес гавкає з того
боку, на Андрея, то звідти прийде сватати.

МАКОВІЯ Мак святять.
СПАСА Преображеніє. Яблука [освячують], всяку рослину. [Чи кажуть, що до Спаса не можна яблук їсти?]
Так. Але то дітиська нетерплячі. А вже такі, пожилі,
знають, шо це не можна.
УСІКНОВІННЯ Головосіка. Тоже пісна днина. Пшеничку тоди їсти, варити треба. Так, якби на Святий вечір.
Пісненьке. [Чи можна танці у цей день робити?] Нє!
ПОКРОВА [Дівчата моляться:] «Святая Покровонько,
покрий головоньку сяков-таков онучою, най си дівчинов не мучаю». Буває, вже й сніг на Покрову. Бо ще не
за мої пам’яті. Моя мама були та казали, шо ще церква
була там, шо я кажу, та старенька церква ще була. То
казали, шо йшли до церкви босі, а з церкви – вже сніг

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР [Як готувалися до Святого вечора?] Страви. І голубці, і пшеничка, і пиріжки, і грибки. Ото таке. Хто шо мав. Треба, шоб на Святий вечір
було дванадцять страв. Пісні. А вже рано тре їсти холодець. Йти вже до церкви. Той вже втворяє двері райски,
батюшка. [Промовляє молитву початку богослужіння
з яскраво вираженим церковним наспівом, неначе від
імені священника і церковного хору.] А ремунски піп
вже читає. Манька вже переймила була. [Молиться румунською мовою.] От узнайте. Каже: «Господи, Господи – Син Божий». Пшеничку зваримо, втрем маку. Таку,
голу, лиш сполочем. Сполокали, вкинули. Тоди вже витягли – зварилася. Тоді вже кинули цукру і їмо. Мак сіяли в городі. Хто хоче – їсть багато. А потому рано бере
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студенець, там шо має. Хазяїн помагає їй дров вколоти, води принести. То його робота. Коням дає їсти. Бо
роботи нема такої на полі. Коло худоби. А як у нас не
було нечого, то шо? А тато коло мами. Шо мама каже:
“Біжи-но, Василю, води” – пішов; “дай, Василю, дров” –
порубав. У нас було дуже багато акації в городі, то тато
врубає та мамі дає. Тато купив овечку, а овечка – мале
ягнятко, а то була ягничка, то лишив. То ми мали вже,
я вже віддавалася, то ми мали штири овечки. Та були
ті овечки, та пили молочко. Хароше молочко від овечків. [Вечеряли,] коли зварили. Сіли, повечеряли та й
лягали. Бо світити чим? А світити як? А знаєте, як було
тяжко? Ой-ой-ой!!! [Вечерю] носили. Якшо така жінка
май богачка та злагодила вечерю, та принесе, де малі
діти – туди. Приносили і до нас вечерю. Каже: «Тре
нести Василеві – в него діти». А тримали до хресту та
приносили. Батько, матка приносили. Ті, шо тримали
до хресту [приносили], а ті, шо хочуть, то і такому –
бідному. Пшеничка, грибки, пиріжки з картофлями чи
з капустою. Таке-во, шоби не жирне.

АСИЛЯ) Хо
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
Ходя посівати і ходя щедрувати.
Посівалка:
Сійса-родиса, жито-пшеница –
Всіляка пашница
На новий год, на Василю.
Коноплі – по стелю,
Сорочка – по землю,
Льон – по коліна,
Шоб у вас ніколи голова не боліла.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Колядувати вже ходят та й співают.
Пошті дві неділі, поки Ордань, поки батюшка не буде
ходити по хатах. А була я в церкві штири годи в том,
в Галичині. Бо там, як у нас зробився голод, то я туда
пішла. А там уже піп втворяє двері і співає:
Бог предвічний нас народивса,
Не Син наш – Христос наш
І Пан наш для всіх нас
Нам народивса.
А на Різдво діти співали:
Христос родився, Бог опатився,
Ангелі співають, царя витають,
Поклін віддають, пастиріє грають,
Чудо, чудо повідают.
личині. І у нас так саме. То їдно. Діти ходя дном,
В Галичині.
а старії йдут вечором. Музики наймают, там де дівки
є. Старі йдут вечором під вікно: «Вуйку чи дядя, можможна колядувати?» – «Можна». Співают уже. Під вінком.
Колач винося. А дітам дрібне давати. Діти страшно люлюблять цукорочки, прянички. А колач вже не хотя діти.
гоА тим дають колач. А котрий, шо любе випити тої го
рівочки трошки, та ще дав їм по стаканчику, то вони
ще трохи поспівали. [Тепер] ходя, але не дуже. Можна
казати, шо нє. Наша музика, труби. Та котра дівчина, та
запускає до хати, та йдуть до хати, нагуляються, та й за
платя, та вже йдут. То вона вже на танцях гуляє, бо вона
пускала колядників. А я не пускала колядники, мене
у танець не кликали. А я не кличу та й добре, шо не
кличу, шо мені не шкода там тупати. Віддамса – то віддамса, а не віддамса – то так і буде. Я цим не журиласа.
Я гульками не журиласа. В мене такий характєр. Я собі
жила так. Жила – як могла. То треба до свят, а я, може,
не маю за шо другу спідничку зробити чи кофточку, то
я йду в тій. То вже та багачка не хоче коло мене ставать,
бо я з бідної сім’ї. Бо та багачка мала багато землі. Вона
не хоче коло мене, а я не хочу коло неї. Нашо мені?

Чоловіки, як переберутса та як увійдут до хати, діти
як заверещат, а вони – втікают. Діти так боялися – не
дай бог! Тут сусіда, дівка, та як забігли, а я не тут жила,
а там родиласа. То мене моя мама вночі несла примовити. Вони тут клали таке страшне [показує в роті]. А я як
зверещала. А мама мусіла мене нести примовити. А я
боялася з кілька днів. Вони, якби так, а вони таке клали,
шо не пізнаєш. Перебиралиса. А котрі діти знають, шо
це «діди», то не бояться. А котрі малі, то ґвалт лиш є.
Криче ґвалт такий. Та вони з хати – в хату. Тато бере та
каже: «Не йдіт, бо в мене діти». А в кого нема дітей та як
зайдут. Посля раз було, зайшли та тата мого зтягнули з
печі: «Ану, діду, трохи тра погуляти, бо вже забули». Так
мотиляли татом [сміються], шо тато заморився чисто.
Мама каже: «Николай так стягнув тата та так намучив,
шо не дай боже». Тато каже: «Я негоден». – «Та чого Ви,
вуйку, негодні. Тра погуляти. Колис як гуляли, як маланкували?». Таке вот. Знаєте, молоде та й золоте.

ІМ

Ф

Щедрий вечір! На Святий вечір
Чиста Діва Марія їстиночки носить
Та Бога просить.
Коляданка
Ко
ляданка така. То щедрівка. [Її співають] на другий
Святий вечір.

МАЛАНКИ Маланка ходе у нас, спавають. Чекайте, най
нагадаю:
Ой Іване, Іваночку,
Пусти до хати Маланочку.
Дністром плила, воду пила,
Тонкий фартух замочила.
Повій, вітре, буйнисинький,
Висуши фартух тонесенький.

В
ОДОХРЕЩА
ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА А піп ходе на Ардан. Та тре зробити таку
трійцю гарну, та втворит йому двері, шоб він зайшов до
трійцю
хати. Та й тра дати йму, шо там. Та тре дати йму колач, та
тре дати йму рушник чи повісмо. А я вже в Галичині, а та
жінка нічо не дає. А я думаю: «А чо вона не дає нічо?»
Та й гроші не дає. А я кажу: «А чо ви не даєте нічо батюшкови – ні колача, не рушника?» А вона каже: «Бо Ісус
рушника не требує. А повісмо – Ісус штанів не требує.
Вони його голого, каже, не розпняли». Не дає. А гроші?
Поклала у карман. Бо я не мала рубля цілого та лиш копійки. Не має права дивитися в карман. А я кажу: «А як
буває так, як у нас. У нас, хто робе весілля, та йде на весілля, а не має шо кинути, та бере, та камінчик кидає.
Та щитають гроші, та камінь на споді». Каждий покушав
[воду свячену]. А то тримають. Сховали. Буває, шо шос
худобина заслабла та покропити. Як я взяла багато, то
шо хочте – те робіть. Лиш Паска, люди собі сідают [коло
церкви], дівчата собі граютса в ворота. Співают вербової дощечки. Хлопці собі «козачка» – перескакуют оден
другого навкруг церкви. На другий день на Паску.
БЛАГОВІЩЕННЯ Так, як Паска. Всьо святкує. Благовіщення так саме, як Паска. Нігде, ніхто, нічого не робе –
всі люде святкуют. Ознесениє святкуют люде. Отак.
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК А вливати йдут на Паску
дівчат хлопці. Парубки йдут великих, а хлопчики –
маленьких. Та дают кресаночку, галуночку, а тим не
хотя давати, та дают писанки дві. А як хто, май, заміжній, та бере до хати – угостит. В понедівнок – вливати,
а з полудня ідут в «Козачка» – перескакуют оден дру-
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гого. Коло церкви стали тако. Церква і стали навкруг
церкви тоди. З Вас скок та на того скок. А Ви встаєте
та на того, а той встає та на того.
СПАСА Спаса – тримайса при запасі. Якшо Спаса, то
тримайса при запасі. Тра, шоб уже кожух був, валянки
шоби вже були.

КІЦМАНСЬКИЙ РАЙОН
с. Глиниця
Записав О. Васянович 12 листопада 2012 р.
у с. Глиниця Кіцманського р-ну Чернівецької обл.
від Антоняк Марії Григорівни, 1922 р. н.,
Антоняка Іллі Миколайовича, 1949 р. н.,
Мендришори Ганни Миколаївни, 1956 р. н. ,
Вишньовської Олександри Рудольфівни, 1920 р. н. ,
та Бляхарської Стефанії Іллівни, 1943 р. н.

ІМ

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Двенадцять їдів має бути, дванадцять, страв має бути. Пісні. Але тепер хто на це дивитси. Старі люди. А така молодість. Воно може їсти і
ковбасу, і шо ти хоч на Святий вечір. [Кутя] пшеничка.
Берут, сушут її вперед. Та й жорня, шоб та луска з неї
спала, май. Аби то вона, май, файно си зварила. Ну, та
вже як зваритси. «Піхают,
– кажут, – піхают».
Ступа
́
́
така є спеціально, то піхают, шоб вона від теї шелухи
відійшла. А тоді класти, варити. Потому варя. Коли її
зварили, додают горіхі, шоколад, додают мак, сахар.
Всьо. [Раніше шоколад не додавали?] То вже тепер дододают. [Ранше] додавали мак, цукор, може, горіхи, хто
мав вдома. І мед обов’язково. Хто має. А хто не має, то
кладут сахар. [Святвечірні страви:] пшениця, гриби,
вареники, капусняки, капуста, риба, фасоля, біб, узвар.
Ще шо? Капуста пісна, голубці пісні. Шо ще йде? ПамПампушки. Маєте дванадцять. У нас кажут «вар», [узвар].
Там є і сливки, яблука можут бути сушені, грушки. Хто
шо має, які сухофрукти. [Що робить господар, готуготуючись до Святого вечора?] Порає. Рижає худобу, там
ходе, робе, те розмастили – їсти віднесе худобі. Теї їди,
аби вперед худоба попробувала. Хліба там. Несе в мис
мисці корові, вівці. Всього по трошечки, по щепоточки. Та
й даємо їм у стайну. Це чоловік має робити. Стив на
накрили. Колачі повинні бути. Два колачі. Сіно, під сіном
повинні бути сіль і часнок. І сіно. І на це сіно кладете
два калачі. Хто має калач, а хто – не має – хліб кладе,
булочку. І свічу. І сідают вєчєряти. Люди сідают, помо
помолятси. Скажут «Отче наш» і тоди вже начинают істи.
Але перше спробуют пшеницю. І ніхто не сміє ківатиси,
не йде віходити. Так, засісти, аби не рухатиси. Бо маємо
класти ще квочки. Аби квочка сиділа на одному добре,
аби не сиділа суда-туда. Це ворожут таке. Сіно кладут
під скатерку. На це місце – калачі. У одному куточку.
[Під столом] діти квочут. Кидают пшениці цеї, коли
вже почали, під стіл. Та й туди дитину застав’єют, шоби
клонкала там. Би квочила. Би квочки були. Кидают
пшеничку на бджоли, би йому велиси. Нічого не кажут,
лиш кидают. Як лапнеце стелі пшеничка, значить, він
буде мати бджоли. Це господарь. Чекай, це на Святий
вечір б’ют у ложки дівчата чи то на Маланку? Це, йди, на
Святий вечір. Та йдут на вугла дівчата, як повечеряли.
Тоди у ложки клонцают. Де пес загавкає, у котрім боці,
відти в неї буде муж. Черевики перекидают. Черевик,
мамо, перекидают через хату. Я вже за це не знаю. Почерез хату перекидают чи ботінок, чи туфль, чи шо там.

І носочком куди він обернений буде, звідти буде женіх.
[На Святий вечір зі столу не прибирають] Ночуєт. Бо ті
прийдут, з гробів, вечеряти. Душі прийдут. [Чи кладуть
зайву ложку до вечері?] Ну, як хтось цего року помер:
чи батько, чи чоловік, то ставлять лишню одну і там
вона стоїт. Кладут їди всякої у миску і цу ложку, і дают
за поману. За поману вже дают. Відносят. Кому любите,
кому хочете. Шукають, шоб такий сараку, [бідний], шо
він немає нічого. Йому несут. Всьо, шо є на столі. Всього потрошечки: і голубець, салати якоїс, потім пампушки, пшеничка обов’язково повинна бути, риби кусочок
і колач можут дати. І завертают. Це спеціально мисочку
купляют нову, ложать ложечку і полотєнце або платок.
І це віднесли до хати. [Що каже та людина, якій принесли поману?] Ну, що: «Прости, Біг». Перехреститься
чи молиться, чи не молиться. Хто вміє молиться, той
молиться. Хто не вміє, то перехристився. Може казати:
дава«Дякую Вам. Аби ви здорові були, аби могли ще дава
ти». Оце таке. [Колядують] уже після вічері. Діти ходя
по хатах. Ходя за рядом. Хата в хату. Це церковні. Діти
йдут. А потому церковний хор іде. На Святий вечір. Но
ревони збирают гроші на церкву: на шос там, на якись ре
монт робити. Вони дуже хорошу поставили там кухню
таку. Ну, є люди, шо не можуть, не мають змоги дома
зробити, то це дуже гарно вони там зробили. Тридцять
метров довжина, шо і заказують, і дешево обходитци.
І роблять там обід. Шо не бере цей чоловік додому, бо
немає місца. Там всьо готово, лиш заплатив. Готове.
Коло церкви там зробили. Дуже гарно зробили.

МАЛАНКИ
М
А ЛА
ЛАН
НКИ [Де колядують
колядують у Вас?] Під вікнами. [Про
церковних колядників]: їх іде ціла Маланка, багато,
чоловік двадцять, може, і більше. Оден є між ними ві
вібраний чоловік. Він ці гроші пише і колядує з ними.
Це аж на Василія [ходять із дзвоником]. Як хто хоче –
[платить].
[платить]. Даже багаті люди можуть і сто гривень дати.
А то є, шо і дадут [сто гривень] – це у теперішній час
багато. Але вони пишут там собі. А так – десять, двадцять, пійсят. І п’ять можут дати. Хата бідна – можуть
дати лиш п’ять рублів. А Ви думаєте, вони дуже так
ідут до таких бідних? Вони знают, до кого вони йдут.
Нє-нє-нє, не підряд. Оден хор. Але їх є багато у церкві.
Я ж кажу, чоловік двадцять може іти. Чоловіки і жінки. Це такий мішаний. Дітям гроші дают. Як родичі –
рубля. А інше, шо це мало, рубля. Шо він за рубля має?
А так, як до баби прийшли внуки, то баба дає там і
пійсят, і двадцять. Як яка баба. А як даю яблуко йому,
то він каже: «Я не беру яблуко. Мені нетре. Мені – гроші». [Що давали вам, коли ви в дитинстві ходили колядувати?] Півлева, півлія. Так, як піть копішок. Так
давали тогди. Але давали горіхів, май, більше. Яблук
брали. А тепер – не хоче. «Я, – каже, – не беру яблука».
Ні горіхи, ні яблука. Гроші. Як шоколадні [цукерки],
то возьме. Чоколадня би ще взяли, а це – не хотя. Маланку святкували, перебиралиса та йшли в Вашківці,
де вода. І там, убрані, шкрикали у ту воду. Купалисі.
Люди добрі! Убрані так, як є. Кожухі, поперевертали
вовну навєрха, і так шкрикали у воду. Це заре. У нас
перебрані ходили. Машинів спирали. Як ішли машини – гроші видавати їм. Я Вам кажу, шо то було. Були
хлопці перебрані – які хоште: і панотці, і міліціонери.
Маланка і Молода, і Дівка, і Молодий. Шо ви хоште.
Міліція їм нічого не казала, шо вони спирали машини.
Бо це старинний закон такий. То вони це не касували. Де є молодий чоловік, то вони вже випивати хотят,
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забав’ятиси. Бо вони вже це пройшли. Цілу ніч гейкали. До послідного, до кого вони там уже прийшли, то
вже там розслаблялиси. Оден вже спит. Другий ще шос
говоре. А там співают, колядуют. Цілу ніч ходят. Цілу
ніч ходя. Ходили [по хатах], вітали. А вже в послідній
хаті розслаблялиса. Вже, як вони там переходили, вже
там розслабуха була. Вони це вже з себе знімали.

БЛАГОВІЩЕННЯ Свято велике. Бог поблагословит землю. На Благовіщення також може погримати. Може
погримати трохи на Благовіщення. Яке Благовіщення, такий буде і Великдень. Не часто, але збігається.
В більшості люди стараються не робити [у землі]. Не
ківати, [не рушити], землю. Не робити. Це таті слова.
Після Благовіщення вже начинают грядки якісь там
класти на городі. Коли Бог благословив землю, тоді
вже можна шос робити.
ТИЙ ЧЕТВЕР Це вже
ЧИСТИЙ
обливавже на Живний четвер облива
ються водою. Не для дощу, а для очищення тіла і душі.
обмиЦе перед Паскою. До сходу сонця піти до річки, обми
ти лице, руки, шо можна. Якшо, припустим, зара воно
буде у травні місяці, у травні місяці можна залізти і
до половини у воду. А якшо то було у квітні місяці,
березні місяці, то не зробиш нічого. Так, лиш чисто
символічно вмиєш лице і руки.

Е

ВАСИЛЯ (НОВИЙ РІК) [Колядують] на Святий вечір,
а потому – на Йордана, потому – на Василія. Але на
Василія – це вже не за гроші. У кого був кінь, на Василія ішли колядувати, троскати батогами. Та й там
вінчуют. Гарапники. Не батоги – гарапники. [Віншують:] «На щістя, на здоров’я, з Василієм. Аби дочекали
на рік, від на рік до сто літ, кілько пан Бог призначив
Вам вік. Добрий вечір Вам!» Ходя [посівати] на Василія: “Сію, посіваю, з Новим роком Вас вітаю! Щастя,
здоров’я желаю! Це діти. Більше, май, хлопчики, а дівчата, дес як є зо три хлопчики, то одна – дєвочка.
Та вона веде тих малих, бо вони боятси. Приводит та
сидит у закутку отам. Я, як була там, [у Брукліні], то
на Василія тоже, як показал це, шо «Сію-посіваю…»,
так вони мене чекали, аби я лиш на Василія прийшла і
посіяла пшеницю. В магазині я сіяла ходила. І хазяйка
така довольна, помню, була. Прийде і дає мені двадціть
доларів. Одесіти вони були. Наші. З України. Діти тако
собі сіют, тако по столі [стукає по столі]. На землю
хіба сіяли колопні. Як то зерно си називало? Сімнє. По
тому сімню, як хотити, то так троскає. Спокає. Беремо
[засіяне зерно] та кури скликаємо до купки, аби вони
трималиси купку. А я там розсівала так. Я по магазині
всім розсівала, а Софа така довольна. Хазяйка Софа
називаласа. Одна – Софа, одна – Фіра, а хазяїн –Марік
і Бела. Четверо хазяїв їх було. Люди відповідні були.

ЯВДОХИ Треба, шоб вона чотирнадцятого відвіяла, а то
потому, як кукурудза вже є велика, а вона зачинає фокуснічати. Кукуруза вже хоче прясти, а вона як зачинає
робити: повалит, попутає тако. Йо. То не смій віник
брати в руки на Явдоху. Чотирнадцятого. Не можна.
Вона таке тобі наробит, шо будеш видіти. Я знаю, шо на
Явдоху не треба нічого робити. Дуже її святкуют старі
люди. То навіть віник не треба у хаті брати. Вінести з
хати, бо шос забудеш та й хапнеш віник, та й тоді вона
вам покаже фокуси.

Ф

ГГРОМОВІ
РОМОВІ ДН
НІ Да, то
то є свєта громові. Гавриїла. Панте
ДНІ
ПантеД
леймона. І ще мені, здається, шо є ще якесь свято від
грому, но я забула. Знают, шо то шкідливе, й не до
доступают до того.

ІМ

ВОДОХРЕЩА [Воду святять] на Йордана. В послідні часи
коло церкви [освячують]. В церкві, а то святили на воді.
На Пруту. На Прут ходили. Там вірубували такий такий
хрест із льоду. [Чи поливали його червоною фарбою?]
вірубаНє-а. Нічого, тільки один цей хрест. Плиту таку вірубали, а його – на плиту. А мороз то притиснув, а тепер –
нема морозів. Коло церкві роблять. Став’я всього, вби
вбирають той хрест. Та й з Прута брали [воду]. То тепер на
Йордана кричут: «Кірилейса». Як ідут з водов свяченов,
не на Паску. То на Йордана вони кричали «Кирилейса».
Ішли з водов свяченов з церкви і несли ці ковіньки. Це
на Йордана. [Вдома] пробуют, кушают цеї води. Відтак
сідают шос їсти. І обов’язково кругом хату обсвячуют,
сарай, у кирницю обов’язково це насипают. І пробуют
всі свяченої. Це нема значення. Як вона так змерзла від
морозу. Вона бігом до хати біжит. Потім уже приходя,
обсвячуют у стайні і в середині, і знадвору. Там нахрест
роблят. А я, як іду до пивниці сятити, то я: «Пивничко,
аби ти не була порожня, аби ти була повна». Лиш те,
шо воду, зробив з василька, і хрестом. Три рази. І кожду
дирочку у хаті – мусе бути посвячене. [Вікна, двері] –
все мусе бути посвячене. Ну, та і батюшка приходе святе. Він, як приходе, то всьо святит. Всі хати. Кожну хату.

СТРІТЕННЯ Це вже було свято це. Це зима прощається і
зустрічається з весною. Це навесні. Це Здвижені було.
Я забула, якого це числа Здвижені. Це всьо прячеться. Всякі гадості, всяка нечисть прячеться. Я слухала,
після Здвиженя жаба крякала дес там, у березі. Я ще
кажу: «Не могла ще спряжаться. Чого не спряталася?»

ЕРБН
ЕРБ
НА НЕДІЛЯ
НЕ ДІЛЯ Бечкова неділя. Кажут і «Шуткова»,
ВЕРБНА
але
але більше «Бечкова». Як приходимо з церкви, я припри
хожу до мами та кажу: «Бечка б’є – я не б’ю. За тижтиж
хожу
день – Великдень!». Та й та бечка сидит цілий рік у
хаті. Не вікідай її. От коли туча йде, град, тоди, тоже, і
бечку кидают.

ВЕЛИКДЕНЬ Тепер хто їх, [паски], пече, як є куплені готові? Печуть в четверь і субота. Раньше пекли. Баби не
мали часу. І до Великодня город хотя класти, і паски
піче. Ай! То-то було велика утреґа. У п’ятницю не печут. У п’ятницю святкуют. П’ятница перед Великоднем.
Я перший раз, як покачала у Брукліні паски пекти, ніхто
у Брукліні не пік паски так, як у нас, то я перший рік до
Паски тисячу пасок напекла. Паска висока получається.
Тася, [форма для випікання], така зависока у нас. Кругла,
така зависока, [показує, приблизно, 10 сантиметрів].
Потому вона наростає, пишна робиться. Обов’язково
сир там у середині має бути. Обов’язково. Дрожжове
тісто. Родив плетьонка тая, то треба вміти оформити
її і ото дірочка, шо є, то туди сир кладете. Обов’язково
кладеться сир. Обов’язково. Сир кладеться тоді, коли ти
маєш уже класти у піч. Кладеш сир, зразу мазаєш яйцем
і у піч. Тисячу пасок, мамо, я спекла. [Прикрашають]
тим самим дрожжовим тістом. Можна розочку зробити, колосок можна зробити, якийсь листочок. Цим же
тістом або є слойонка. Тісто, слойоне є тісто. Тим слойоним тістом. Тепер так. А як до того, то тим тістом. Розочку віробляєш. Та слойоним легше. Трошечки посипают
маком. [Писанки] пишут перед Паскою. Послідній тиждень. Як хто наймаєтси, то він мусить багато до послідку
писати і писати. Бо він наймнени. Бо то принося. А так,
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ми купуєм на базарі, бо там дуже файно пишут. Гуцульські. То ми навіть їх і не використовуємо. Так тримаємо.
Варені. А так, як колис, я пам’ятаю, як я ще мала була,
то вуйна Аничка писала. Цих каструльок, усяких фарбів
тих. А писали воском. Кісточка така була. Писала, потому красила, потому у духовку клала, шоби підійшов
той віск, потому прочищала. Вона красиво получала.
І ото ту тряпочку, шо вітирали її і клаласи в кошик, шоб
коли хвора або людина, або худобина якас, підкурювалиси. Це тою тряпочкою. [Паску святять] тепер в шість
годин, в сім ранку – в неділю. [В кошик на посвячення
беруть:] ковбаса, яїчко, сало, хліб, хрін, часнок, хрестик
маленький обов’язково повинен бути з тіста спічений,
з дріжджового, сіль, масло. Всього потрошечки. Паска тоже є. А піп, драчинський, він сам покоїт. І робив
у нас у церкві. Він, як уздрів ці кошелики, шо тілько
ковбасі та солонини. Він сказав: «Ви шо, наклали у кошелики свиней?» А ці поляки – вони нічого не кладут,
лиш тако: у тарільчику кавальчик того, того, оплаток і
яічко варене. Це кладуть поляки. А він це казав – люди
си збурили: «Шо він нам має казати, шо ми свиний наклали у кошик?». Так він си збурив та й відси пішов у
Драчинці. Не схотів тут правити. [У кошик] писанки
клали обов’язково і яічко обчищене, і розрізане напополам. Обізатєльно таке має бути. Одно, дві – скільки там
мєста вже занімає. То можеш оден кусочок покласти з
яйця, можеш – два. А писанка обов’язково має бути –
дві, три. Котрі найгарні, ти кладеш собі у кошик. [Чи
беруть ножа святити?] Ні. Часнок. Обов’язково часчаснок. Не знаю. Так. Це споконвіків так іде, шо має бути
обов’язково часнок. А колис такі-о пасик пекли. [Пока[Показує, приблизно, 50 сантиметрів у діаметрі.] Та й слуги,
тут був пан. Та та паня брали слуги за собов, а кошелики
убрані ковбасами, солонинами та всячинами. Всякими
приборами ті кошики, шо вона давала за поману. А ті
колачі, шо вона брала, забирала додому. А у суботу,
тиждень по Пасці проходит, «Провідна» називаласи сусубота, і вона виносила ті колачі назад до церкви, і рубала
по грінці, і давала людям. То паня пекла. Отуто двір був
такий великий, як упала бомба та його розбила. Та, шо
знина горі, коло Изя. Та паня. То я кажу, шо та паня. Ту зни
щили, пана забрали. Паню хотіли брати та відплакали
крилюди. Маскалі хотіли її забрати. Та плакали люде, кри
чали: «Вона наймічка була в пана. Шо вона, була жінка?
То наймичка». Та й так обдурили москалів. Та й маскалі
лишили її. Та й пішла в Ремунію, та й в Ремунії вмерла.
Вже нема її. [З чого починають снідати після приходу з
церкви на Великдень?] З ковбаси. То поляки начинають
з яічка, а православні починають: ковбаса, холодець,
цвіклі. Цвіклі – буряк красний з хроном. Цего, свяченого, скільки є в хаті, вони, [поляки], мусять розділити.
І то так, як були у цьоці. Цьоця вкусе і кожному кидає
по кусочку. Яічка.

Йордана – то велике свято, май, більше, як Різдво і Василія. Це в них май дуже велике сято, найвелике свято. У нас перший [Святий вечір].

СОКИРЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Вашківці
З польового щоденника Л. Артюх,
записано 9 липня 1981 р.
у с. Вашківці Сокирянського р-ну Чернівецької обл.
від Іванської Зінаїди Йосипівни, (б. д. н),
Бондар Віри Тимофіївни, (б. д. н.),
та Бабинської Ганни Петрівни, (б. д. н.)
РІЗДВО ХРИСТОВЕ Не колядують. Рідко колядують
дорослі, які ходять у гості.
НОВИЙ РІК Щедрівки з 31 на 1 січня. Організовують
Будинок культури й школа. Хлопці й дівчата ходять
до активістів, передовиків, на ферми. Їздять на санях.
МедОдягають маски: Дід Мороз, Снігуронька, Коза, Мед
відь, Цигани, Чорт. Пригощають їх, дають горіхи.
МАЛАНКИ
АЛА
ЛАН
НКИ На 13 число
число маланкують – бочку тягнуть, хвіст
чіпляють. Ті ж самі маски. Колись, на Маланку, бійки
були, тепер – спокійно. Пригощають, дають з собою го
горіхи, яблука, цукерки. Ходять з хати в хату. Вже останні
роки немає, [років десять]. Маланкували тільки хлопці.
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с. Олексіївка
с.
Олексіївка
лексіївка

ІМ

Ф

З польового щоденника Л. Артюх,
записано 10 липня 1981 р.
у с. Олексіївка Сокирянського р-ну Чернівецької обл.
від Дімітрів Валентини Костянтинівни, 1930 р. н.
МАЛАНКИ
М
А ЛА
ЛАН
НКИ Колись, років з 20 тому, наряджалися. Ро«габили коня, парубок сідав на коня, «цигани» мали «га
били
дюку» в руках. Злодій, Ведмідь, Дід, Баба на піввоза,
дюку»
«ковалі», що кують гроші. Тільки хлопці і чоловіки
ходили у Маланці, заходили до дівчат, мама дівчини
дозволяла прийняти Маланку, платила гроші, музика
грала. Дівчина один танець з хлопцем танцювала.

ПИЛИПІВКА Це піст. Двадцять восьмого [листопада]
заступає піст. Заступає до шостого вечір. До вечір. Вечір ще пісний. Сьомий вже буде, вже можна їсти все.
Є така поговірка, шо перша жінка, як перший Святий
вечір. А другий Святий вечір вже, май, такий, а третий
вже такий вообще. Знаєте? А перший Святий вечір –
це має бути дванадцять страв. Обізатєльно. А другий
Сятий вечір – вже так, май, скромно. А третій, вже на
Йордана, то вже шо є. У нас, у селі, ан них кажут цигани, але вони не цигани. Чогос із давних часів вони.
Вони не цигани, но на них кажут цигани. То для них

ВАСИЛЯ (НОВИЙ РІК) Тепер на Новий рік щедрують.
Коляди
не роблять. Щедрувальників беруть до хати,
́
частують. Будинок культури бере активну участь, школа. Ходять до передовиків, до тих, хто просить, щоб
прийшли до них.

ХОТИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Керстенці
Записав О. Васянович 10 листопада 2012 р.
у с. Керстенці Хотинського р-ну Чернівецької обл.
від Харковчук Феодосія Васильовича, 1928 р. н.
АНДРІЯ На Андрея співали, танцювали. А співати, то
співали. На Андрея вже складалиса, дівки варили їсти,
а хлопці горівки приносили. Тоди п’ют там. Потрошки.
І вже гуляют, співают. По літрі. Не всі. Оден, два. Кілограм горівки, кілограм з половиною. Такі-о порційки.
Випили вже. Було весело тоди для молоді. То в хаті дві,
три, чотири дівці. А музика на сьвата Риздвяні. [На
Андрія] – не було. То піст. То на Паску, на Зелені свята – Троіца, храм. У нас девятнадцятого серпня храм на
Преображеніє. То так хлопці, то ж клуба не було, то так
хлопці віводили музику. Скрипка, гармошка, була й ду-
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хова музика, але то дорого, май, було. Був барабан. [Чи
вішали калиту?] Та де не вішали – вішали. Корж [називався]. Корж чіпляют. Декотрі дівки так давали хлопцам, а декотрі, то чіпляют до сволока на мотузок і скаче
до того. Скаче до коржа, вона – підтягне. А він скаче та
й не годний скакати. Скоче раз, два рази. Тоди вже пускают, та він досягає зубами. Ні, ні. В нас це не робили.
[Чи мастили сажею тих, хто не міг вкусити?] Я читав
це в газеті, а в нас це не робили. Скакали, давали коржі. Мій брат, малий ще був, Васів тато, та й пішов там
до одної хати. Там сім дівок Андрея робили. То сестра
наша перва, [двоюрідна сестра], то сусіди, самі такі і завісили йому сім коржів. Він мав, може, зо тринадцять
років, дванадцять. Тако. Він ніс коржі додому, поклав
у корзині та пішов сам у туалет. Відти прийшов, а пси
розтягнули коржі. То ми сміялиса з него. Ворожили [дівчата]. І кричали «берда». Кричит «берда» і слухає, де
там пес загавкає, туди вона має віддатися, на той кут.
Ворожили. І ротом води носили, балабухи пекли, мняли
і на стілець клали ці балабухи. Псові в’язали очі, чий балабух пес схватит вперед, та має скоріше віддатися. Це
на Андрея. У нас багато прикмет робили. Я вже і забув.

МИКОЛИ ЗИМОВОГО [Чи приносив Вам Святий Миколай подарунки?] Нє. Але у мене є такі хлопці, шо чекають лиш. Племенники. Так заглядали чи заглядають
попід подушку.

ТРІЙЦЯ На цвинтарь – на Зелені свята, на Троіцу, маїти
краками верби, оріха. Разни. Яке хто має дерево, несе
на цвинтар у суботу перед Зеленими святами. А відвід
так, через тиждень, у понедівнок, на Розирги, тоди
забирают май. Ідут на цвинтар, кажде свого забирає.
Так, у цей понедівнок – Поминальна, а то, [Розирги], –
через тиждень. То тоди збирают то. Коло кирниці
клатоже кладут глину. А так, більше, нічого у нас не кла
дут. Маят на Зелені свята.
Р
ОЗИГРИ По
Послі
РОЗИГРИ
слі Зелених свят – Розирги. То на него, до
Святкуваобід, можна робити, а після обід – не можна. Святкува
ти треба. Від грому. Нявки, як ворони. Баба моя казала,
шо одни люди працували, то як налетіли. До полудня
багато працювали та й пішли додому, а ті– лишилис.
То як надлетіли, то так довбали їх. Чорни, як ворони.
теНявки. Мені баба казала. Птиця така. Літающа. А те
пер роблю люди, але ні на кого нічого не нападає.

Ф

ВОДОХРЕЩА На Йордан воду святя.

ЮРІЯ На Юрія вербу кладут. Копают, забивают і кладут.
На Юрія – це такий обичай. Тоди худобу відьми збавляют, корови. Коло кирниці тоди, коло хати кладут.
На Юрія кладут глину коло криниці, вербу кладут. Копают на цілині глини. Забивают вербу і кладут. Коло
корові [кладуть], бо то на Юрія баби такі, шо корову
збавляют. На Юрія, на Іллі.

Е

ВАРВАРИ Варвара ночі урвала. Від Варвари ніч стає,
май, менша, а день, май, – більший.

можу це забути. Відтак на Паску перший день ішов
дощ. Цілий день ішов дощ на Паску. А другий день
було таке хмарно. Бо то вливати ходять. Знаєте, шо то
таке вливати? Хлопці до дівок ходя вливати. Літра з
водою, кропило таке, з василька. До дівок, до жінок
ідут. І оден одного поливают. Це в понедівнок. То в понедівнок я тоді помню, шо була погода, а на перший
день таке лило. А на Благовіщення така теплота була,
шо ми надворі сиділи там, де я жив. Посходилиса там.

СТРІТЕННЯ Стрітениє.
рітениє. Як погода хороша, то і літо хохо
роше. Балакають, шо зима стрічається з літом. Вже
літо стає старшим від зими.
доху, як тепла погода, то тепле і літо буде.
ЯВДОХИ На Явдоху,

ІМ

СОРОК СВЯТИХ Як є морози
ози на Сорок святих, то тепло
буде. А як нема, то ще сорок день морози мають бути.

забув коли [бджоли відкриваТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Я забув
відкривають], на яке-то свато навесні. Зараз-то рамошні, а то
були круглякі такі. То були такі як погріба. НазивалоНазивало
са «темник». А в нас було, в двох людей, темники таки.
То восени, на якес свато, несут туди чи везут, більше
несут, шоб не гуркало. Назначают каждий свої. А нана
весні ідут забирати. Я тоже забув, на яке сьвато. Ідут
забирати тай тоже на плечах несут якіс штубії. Та й
принесеш додому, а він – вмерший. Дід мій не казав,
шо здохли, а вмерли. Бджоли не здихают, а вмирают.
Не можна, казати. Наверно на Теплого Олекса.
БЛАГОВІЩЕННЯ То велике свято. Нічого не роблять.
Казали, шо не мона до Благовіщення [у землі робити]. На Благовіщення батюшка такі ризи вбирає, які
на Паску. Я цего року був на Благовіщення у церкві.
Багато людей було. Бо Бог не благословив ще землю.
Але, шо Благовіщення пізно вже. До війни було двадцять п’ятого марта, а тепер – сьомого квітня. Так? Ну,
то це, пошті, дві неділі. Бо пока Бог не поблагословив
землю – не можна робить. От Ви знаєте, я у сорок
п’ятому році спостерігав за цим. У сорок п’ятому році
прийшов мій сусід з армії ранєни. В ногу ранєни. То
він дес у феврали прийшов. Ще ранше. Лежав. Та й на
Благовіщення прийшов до мене. Там, у нас, баби посходилиса до мами балакат: «Таке файне сонце. Сонце». Ми кажем: «На Паску буде». Відтак я і зараз не

П
ЕТРА І ПАВЛА
П
ПЕТРА
Яка погода на Петра – така і на літо.
Петро і Павло.
П
АН
ПАНТЕЛЕЙМОНА
Після Пентелемона не можна уже у
ставу купатися, бо топитиса можна.
МОКРИНИ Це, як на Мокрини дощ, то мокра осінь має
бути. Це Мокрини, Іллі, Пантелія, Марії Магделини.
ГРАДОВІ ДНІ Від граду сьваткувати чітвер після Паски.
Дев’ять чітвергів треба святкувати, шоб не було граду.
Шоб не збив град хліб. Не робити. Сьвато. Але у нас
святкуют лиш два четверги: перший четвер і послідній, після Троіци.
СПАСА Преображеніє. Це храм у нас. У мене колис на
Спаса перед хати – машини і фіри. Заре уже нікуди не
йду. Прийшов Спас – на піч вилазь. Бо студено.

УСІКНОВЕННЯ Головосіки. Я колис ходив на храм.
Там куми маю. [День] не пісний. То залежить. Як у
п’ятницю, середу – пісний. Після Головосіки – Дмитрія.
ПОКРОВА Ми колис, за ремуна, святкували першого жовтня. А тепер чотирнадцятого жовтня Покрова
святкується. Тоже, яка погода на Покрова, така і зима
має бути. Так і на вітрі. То всьо за погоду. На Покрову в Ладишні храм, в Круглику, в Малинцях. Свята
Параскевія. Нє. Покрова. П’янички-Параски. [Чи молилися дівчата до Покрови?] Ая. Які моляться – то
моляться: «Покровонько, Покровонько, покрий мою
головоньку, хоть якою-небудь тряпкою, аби не лишиласа дівкою». Це тако казали.
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БОБРОВИЦЬКИЙ РАЙОН
с. Козацьке
Записали О. Васянович та С. Маховська 5 липня 2010 р.
у с. Козацьке Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
від Романенко Ольги Андріївни, 1931 р. н.,
Плотник Надії Макарівни, 1919 р. н.,
та Плотник Ганни Іванівни, 1942 р. н.

Щедрий вечір! Щедрий вечір!
А як хлопець ось і сів,
Христос вечерати,
Прийшла йому Божа Мати:
– Оддай, сину, райські ключи,
Одімкнути грішні душ,
Однієї не пустити.
Батька, мати полаяла,
Не лаяла, а подумала,
Щедрий вечір, добрий вечір!

Е

ВАРВАРИ Варвари ночи вворвали, а дня доточили.

фети да не троячка чи пятьорку, так і брать не хочуть.
Ну що ж – не те времнє. А от жизнь була якась веселіша. Як не бєдствували. Тоді одно до другого ходили,
а тепер уже ж не те. Ходять, но мало. Засівать ходили і
Колядувзрослії, і малиє, но це вже мужчини ходили. Коляду
вать всі вряд ходили, а щедрувать положено дівчатам,
но і хлопці ходили. А засівать тильки хлопці.

ІМ

Ф

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варим. Купляємо перловку. Як не було перловки, то були ступи, дак товкли
у ступах. Ячмінь сіяли. Свій ячмінь товкли у ступах.
Ногами стаєш і товчеш. У нас сім’я була велика: нас
шестеро, мати і баба – восьмеро. Таку трудну минуту
і пережили. Кутю варили – сольки кинули, водицею
налили. Тоді ж у печі вона так упріє, аж красна. А тоді,
ми казали «вузвар», а тепер «кампот», тоді наливаємо.
Не було сахару. Буряки оце тії, шо сахар, кришимо,
одварюємо, одціджуємо. Тоді ще раз перекип’ятимо
і тоді ото наливаємо тею буряковочкою. Мак було у
ступі стовчемо і з маком кутя. Тоді оцих наркоманов
не було. Тоді маку насівали страшне. А тепер уже таки
грамотни стали, шо і з соломи проізводять. А тоді ж
цього не було. У кого був, то і мед давали у кутю. Зва
Зварилася кутя – ставлять її на покуть. Сінця кладуть, пи
пиріг кладу і вже ж кутю і вузвар. Пирога рядом клали.
Сіно кладемо, а снопиков не клали на покуть. У нас
цього не було. Сіно оддаєм скотинці. Коривки ж були.
Три куті варять: перва – Рожественна, друга – Багата,
ка
а третя – Голодна. Як несуть кутю на покуть, то кажуть: «Кутя, кутя, іди до покутя». Як їдять увечері, то
гукають: «Мороз, Мороз, іди кутю їсти. А як не йдеш,
то шоб і на ягняток, і на теляток». Оце такеє. Я вам за
зараз і не сплету, шо казали. Кутя припріє і ставляли на
покуть. А до вечора не їли нехто. А ввечері сходиться
семня, накидаєм, сідаємо. І як близькі покойни, то й
тим ложки кладемо. Повечеряли і вже з стола не прибираєм. Це покойни будуть вночі їсти. Хай так і ночує.
Казали, шо дванадцять страв. Це тепер вже придумають, а тоді ж якийсь борщ повненький. Це як на Перву
кутю і на Голодну. Повненький борщ, там картошечка
да кутя, узвар. На Багату було млинці печуть, капусту
варять. Усе тоді, коли в кого було шо, дак жирніше.

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колядувать ходили на Роздво. Взрослі тоді не ходили, а діти. Було
бігаєм попуд вікнами. Тепер же діти прийшли, в хату
заходять, даруєш їх. А тоді пуд вікнами заколядували чи защедрували, винесла баба якусь пампушку чи
млинець. І за це спасіба. А тепер як не шоколадні кан-

МАЛАНКИ
дівчата ворожили, то через хату чобоМАЛА
МА
ЛАН
ЛА
НКИ Як дів
ти кидали, через ворота кидали, із млинцями бігали.
У яку сторону чобот носком упаде, у ту сторону заміж
вийдеш. А з млинцем кого первого стрінеш, як звать,
вийдеш.
Бато тобі буде наречений так звать. Так ворожили на Ба
то
гатий вечір.
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє, це вже под войну, я знаю,
шо було вже мені, може, год одинадцять, дак у Бикові на ставу хреста вирубували і туди люди сходились.
А у Велисоківцях, у нас розкидали церкву, дак не було,
а у Велисоківцях була церква. Ну ми туди й ходили.
Хреста квасом обливали красним. Приходим додому
з вотою, кругом обходим постройки, у шото наливаєм, покропимо, понапиваються яка семня. Тоді, бачте, у ставу кропили, ми відтиль, з того хреста, брали і
пили, і нечого. А тепер би напився... і в колодязь лили
воду, шоб була свята. Хрести писали отак крейдочкою
на одвірках. Тращі – не тращі – минули Водохрещі. Це
на мороз. Кажуть: «Ну, вже Крещеніє пройшло».
СТРІТЕННЯ Стрічення – це, кажуть, зима з літом стрічається. Батюшка по-другому розказує, шо це святиї
встрілися, Ісус Христос з Йосипом встрілися. Йосип
уже надумав, йому було багато год, а йому предсказали, шо поки ти не встрінеш Ісуса Христа... То вони
встрілися, побачили, а тоді він вмер. А мо’ шо я не
так, бо в голові... А те каже, шо Стрічення – це зима
з літом... Як на Стрічення капає з стріх, значить, мокра буде весна, а як не капає, дак суха. Кажуть, як
нап’ється півень води, так набереться пахар беди.
Мокро буде.
ЯВДОХИ На Явдоху не вносять картошку, а на Сорок
святих вносять картошку. Нема разниці: чи клумак,
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чи мешок, чи ведро вносять у хату. Варили сорок вареников у цей день. Як звариш, то сусіду даси, рознесеш.
СОРОК СВЯТИХ Кажуть, як на Сорок святих мороз,
дак іще сорок морозов буде, а як не буде, дак одишли.
Звіряли. Дак воно є сходиться, є не сходиться. Бувало
таке, шо у маї картошка вже начинає цвісти, а вона померзла.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Уже виносили на Теплого Оле́ксія
пчоли, як ловка погода. Я знаю, з своїм хазяїном,
у мене тоже хазяїн молодим умер. Була тоже у нас
пасіка. Дак сніг же ж лежить, а так сонечко, красіво і
пчоли ж вже гудуть на обльот іти. Дак було соломою
у пасіці ізтрушуєм, шоб як сіла, то на солимку, а не на
сніг.

ЮРІЯ На Григорія
Григорія правиться в церкві. Святять воду на
житі, шоб же був хароший врожай. Як у колгоспі, то
не качалися, а як пойдуть оце до людей, то качалися.
Кажуть: «О, вже ворона в житі заховалася, то буде
врожай».

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Благовіщеня – великий празник. Це
ровняється Пасці. Це сьомого квітня. Казали: це яка
погода на Благовіщеня, така і на Паску. Буває на Благовіщеня – воно ж у числі, а Паска, як цей год, то сьогодні Паска, а на другий день Благовіщеня. Дак усяка
було погода. Кажуть, шо до Благовіщеня земля спить.
Як хто городить, то кажуть: «Ще ж Бог не благословив, а він уже бушує».

було намочуєм і в цибулинні. Вони тоді такі красні,
оранжеві – красіві. Я скрізь у цибулинні красила. Другі ото порошки купляють да теє, а я тильки в цибулинні. Нема луччих яєць як в цибулинні. Святить беруть
паску, яйця, мнясо, сало, у кого є ковбаса – ковбасу,
трохи сольки, трохи пшонця. Курчатка як будуть, то
кинуть їм. Молоденьким, маленьким, шоб сорока не
крала. Оце таке було кажуть. Уже ж приходимо, то
соль висипаємо у соляночку і що їмо, дак присолюєм.
А єсть таки, шо зберігають. Кажуть, вона помочна і од
зубив. Як зуби болять, то прикладать до зуба. І ножа
беруть, і брусок беруть святить. Як держиш корову і з
вимням шось негаразд, дак бруском розтирають, а ножем паску ріжуть свяченим. Як приходять додому, то
сідають розговляться. Зараз треба по свяченому яєчку з’їсти, а тоді вже все. Розбивають яйце об яйце. Як
уже частуємося чи починаємо їсти, так христосаємся.
На Паску і коло церкви цілуються, і дома, і кругом.
Цілуються тильки знакоми і родня. Христосаються
до шести неділь, до Вознесенія. Оце і батюшка: «Чого
во
ви, драстуйте, драстуйте. Треба казать “Христос воскрес!”».

МИКОЛИ
МИК
ИКОЛИ
ОЛИ ВЕСНЯНОГО
ВЕС
ЕСН
НЯНОГ
ОГО
О Як Микола, то шоб до Миколи
жито викидало колос. Кажуть, як не викидає жито
колос, то буде плач і голос. Це пагано. А як викидає
жито колосом, то харашо. Григорій один у году, а МиМи
колов – два: восени і навесні. До Миколи не сій гречки
і не стрижи овечки. Бо ще буде холодно.

ІМ
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ Буває, на Вербну уже розпукується
верба, а буває, шо іще. Б’ють вербою і приказують:
«Верба б’є, не я б’ю, через тиждень – Великдень».
Ставляють вербу у хаті до слєдующого. На покуті
ставляють. Як скотину виганяють на пашу, дак нею
прогонять. Кажуть, коло колодязя треба садить, шоб
вода добра була. Як паску печем, тоді спалюєм. Верба
так, як Берегиня – і од грому, і од усього. У печі спалюспалю
єм. А тепер уже гази повелися, дак у кого в кухні, а хто
на дворі кубельце накладе і спалить її. Викидать не
можна її. Як прийде Вербич, дак кожух тербич. ОдяОдягай, бо холодно.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Писали
али хрести, як на Страсть приприходили. Приходили з Страсті, свічки приносили, із
церкви огонь той, і робим хрести. Раньше, поки моломолоді були, так у хаті ото сволочки – на сволочках робили,
а тепер я, уже і руки трусяться да усе, то у другу хату
як іду, так на дверах ото, на гловні. Це ж вин спасає,
кажуть, і од грому, і од всяких нечистєй. Бог його знає.
Він стоїть до слєдующої Страсті, а тоді чи миють, як
оце на одвірчині, кажен же год не будеш красить. По
Помиємо, а знов приходимо – новий робимо. Свічка ця
од усього. Она називається «страсна».
ВЕЛИКДЕНЬ Паску пекли. Там у нас конопляники були,
так сіємо було пшеницю яру. Це посіяли, уродила, іскосили чи зжали, привезли в клуню, змолотили, провіяли. І таку торбу баба вже зшила. Насипає відер
троє пшениці туди і прив’язує у сінях до тряму – це
до Паски не торкнуть. Це на Паску буде паска. А вже
ж перебивалися. Паску із четверга починають і до
суботи печуть. У п’ятницю можна пекти. Кажуть, як
гарна паска, то добре, а як потріскається то недобре.
А Бог його знає. І хліб пекти можна. Мо’ де й не пекли,
но ми пекли і в п’ятницю, і в суботу. Ну, ми в неділю
не пекли хліба. Я не знаю, но в нас мо’ шо то семня
велика була і баба, і вже як колгосп став, баба пошла
в колгосп, дак баба в колгосп пекла хліб. Кажен день
було пече вона. По хатах пекли трактористам, механізаторам. Так баба штук дев’ятеро ото спече. Яйця
красили у суботу, шоб вони свіжіші були. Цибулиння

ТРІЙЦЯ
ТРІЙЦЯ Називається і Тройця, і Зелена неділя. Субота
перед Трійцею – Клечанна субота. Тоді клеченнє руру
баєм, в хату вносимо. Клеченнє – чи липа, чи берест.
Дак оце вносим у хату. І лепешник (аїр) на болоті
рвуть. Доливку встилаєм, по вікнах ставим. Любисток ріжем – по вікнах розкладаєм. Клеченнє, як раньше хати були, то за сволок засовуєм, по хаті кругом
розвішуєм. Було, притащимо таку голляку – липу, да
закопуєм коло входу. У воротях чепляєм, коло хлева.
Полинь струшуєм, шоб русалки не входили. Кругом
струшуєм – коло воріт, в хаті. На Зелену неділю папороть цвіте. Як хто знайде, то кажуть, шо та людина
щаслива і все знатиме. Оце таке. Мо’ хто і ходив, но
її ніхто не найде, бо таке подиметься, шо повтікають.
Бог його знає.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У Сухий четвер посля Зеленої
на тому тижні. Не полють, шоб не посохло. Одежу пересушують.
ІВАНА КУПАЛА До річки ж ходять. В церкву. Через
вогонь не стрибають. Дівчата вінки в’ють, пускають.
Обичаї у всіх одинакові.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Як пиде на Иллю дощ, дак
буде мокра осінь. І на Мокрини тоже. Це разом. Сьогодні Мокрини, а завтра Илля. Як на Мокрини дощ,
дак буде мокра осінь. Посля Иллі не розрішали купаться. А тепер же і до Иллі, і посля Иллі – хто коли
схоче. Казали: «Илля вже у воду насцяв».
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ВЕЛИКДЕНЬ На Паску (другий день) й тепер яйця качають навхрест і кладуть на могилу. Душа прилітала.
ЮРІЯ На Григорія одправа на полі, просять дощ. Беруть
яйця й качають по житу (од яєць воно не ложиться,
встає).
ВОЗНЕСІННЯ «Бога на небо» не підсажували. Поминали на кладбищі.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя, Свята неділя. Зеленню клечали,
на вікна лепеху ставили, а так клен, ясен. На центрі
села в’яза ставили й квітчали, гуляли біля нього. Як
засихає клечання, то буде сухе літо. А долівку лепехою
притрушували. Русалки ходять у цю неділю. Не купалися, боялися русалок.
РІЗДВО ІОАННА ПРЕДТЕЧІ (ІВАНА КУПАЛА) Віночки не плели на Святу неділю, на Купала плели. Пускали на воду, як потоне – заміж не вийде. Через кропиву
скакали, вогонь палили. Дерево ставили, співали:
На Йвана Купала
Да купався Іван,
Да у воду впав,
А купався Клин
Да у воду вплив.
На Йвана Купала.

Е

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Михайлове Чудо нічого не
роблять. Оце дочка собі дачу купила, дак я тут живу,
бо невістці не наравилося, шо я там живу. Так дочка каже: «Мамо, ось ми купимо тоби – живи, аби
у Миши була семня». Коли і я пошла, а шото їй не
наравилося, хто знає що. Так ми купили секарню і
викосили тако на городі овес, перенесли. А якось,
шо син був виходний, да каже: «Давай, мамо, зсічем
січку. Ди й побачим, як секарня буде сікти». Що ми
не робили, що не теє – не січе та й годі. Я кажу: «Пойди до Івана – у них така сама секарня, нехай прийде
побачить». Прийшов Іван – давай сі́кти – ні. Я кажу:
«Знаєш, що, синок, давай бросимо. Завтра побачимо». Повставали на другий день уранці, за час чи за
два зсі́кли. От вам і чудо.
СПАСА Святять яблока, мед, пиріжки. Йдуть до церкви і святять. Квітку роблять із пшениці чи жита і
святять. А як уже ж не теє, так зернечка ж возьмуть.
А тоді ж теє зернечко розсівають. До Спаса не можна
яблок їсти у кого померли діти. Друге усе можна їсти,
тильки за яблока казали. Кажуть, бо ж тоді, як Господь обдаровує на тому світі, дак усім діткам дасть,
а твої, каже, мати поїла. Минув Спас – бери рукавиці
про запас.

На дерево
дерево (тополю, в’яза) вішали ленти, квітки. Гуля
Гуляли коло них. Дерева ці хазяї збирали й палили.

ГГРОМОВІ
РОМОВІ ДН
Д
НІ Од гр
аду викидали у вікно пікну лопату.
аду
ДНІ
граду

Ф

ану Предтечі усікли голову. Це
УСІКНОВЕННЯ Це Івану
великий пист. Усікновення, Здвиження – це великий
пист. Здорово верующі люди даже ножа у той день у
руки не беруть. Хліб нарізають із сьогодні.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження – Господь іздвигається.
Тоже пист. У цей день злазяться усі гадюки. Кажуть
же, шо не ходять у ліс.

ІМ

ПОКРОВА Це вже конець осени. «Покрівонько, По
Покрівонько, покрий мою голивоньку. Хоч якою тряпитряпицею, аби була я молодицею». На Покрову дивляться,
з якої сторони вітер – як із теплого краю, так тепла
зима буде. Но це воно не совпадає. А як з холодного,
так холодна. Тей год всі відтиль був вітер, так оце ця
Катерина каже: «Ольго, не журися – тепла зима буде».
Кажу: «Ось побачиш». Коли ж уже цей год зима була,
хай Бог милує.
йло – разстриг – приїде на білому коні.
МИХАЙЛА Михайло
Дожидаєм снігу вже.

БОРЗНЯНСЬКИЙ
СЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
с. Прохори

Записала Л. Артюх 1985 р.
у с. Прохори Борзнянського р-ну Чернігівської обл.
від Горбань Федори Микитівни, 1899 р. н.,
та Ярмоленко Євгенії Дмитрівни, 1907 р. н.
РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ Багата кутя – перед Різдвом. На Щедру кутю ходили щедрувальники. Голодна кутя – перед Хрещенням.
Їли і кликали Мороза. Ворожили: чобота перекидали
через ворота – куди впаде, туди заміж піде.

ВАРВИНСЬКИЙ
В
АРВИ
РАЙОН
с. Леляки

Записала Г. Бондаренко
14 липня 1992 р.
у с. Леляки Варвинського р-ну Чернігівської обл.
від Клижки Наталі Іванівни, 1907 р. н.,
та Матухно Марії Гордіївни, 86 років.

АНДРІЯ Становили вишню, шо вона зацвіте. Гадали: дівка виходить на дорогу і кілки на лісі считає так: це
мішок, це засік, а це торба (торба – найбідніша), шоб
узнать бідний чи багатий буде жених. Чоботи через
ворота кидали, куди носком показує – туди заміж
підеш.
МАЛАНКИ На Новий год до схід сонця з печі попіл вигортають і обтрушують кажду яблуню, шоб рясніш
родили. Кутю варили з ячменю. Ставили кутю і узвар
на покуті на сінці, щоб потім корові винести. Уже на
мичкодер нічого не роблять, святкують. Мороза кликали: «Іди до нас, Морозе, обідать, а не будеш тепер, то
не йди ніколи, не йди на нашу пашницю». З досвіток
дівчата ходили щедрувать, весь куток – досвітчаній
матері паляниці заробляли. Засівали хлопчаки – зерно
кидали курям, щоб кури ловко неслись.

СОРОК СВЯТИХ Святих сорок пиріжків ліпили з горохом, бобом, калиною. Самі їли й людям давали.

ВОДОХРЕЩА Робили на Удаї хрести з льоду – Ордань –
це на воді, а Водохреще – під церквою діжка з водою.
Голуби пускали і стріляли. Корову, все хазяйство кропили свяченою водою.

СЕРЕДОХРЕСТЯ Хрести пекли на середохрестя, скотині оддавали.

СОРОК СВЯТИХ Вареників хоть не сорок, хоть половинки, а надо було зварить.
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ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Пасіку викидали [виносили надвір].
БЛАГОВІЩЕННЯ Такий, кажуть, [день] як Великдень.
Не чипали квочки і яйця, шо знесе того дня.
МАСЛЯНА Колодку тягать. Пили і гуляли.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу принесуть і за окони, кажуть,
шо як грякає, щоб верба була у хазяйстві. Кругом
церкви вербою обкладали.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Сухий четвер – перед Паскою. Умиваться, дома прибирать.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Яка радість! Дітки ходять христують. Паски пели у п’ятницю, може не вдасться. Плічко
жарять, шоб нести святить. Кругом церкви – паски,
солі у вузличок – святиться. Хліба, ножа не клали.
Свячені шкаруплини з яєць у воду несли. Раньше ходили на Паску на кладовище, це вже зараз ці молоді
придумують, що комусь снилось, що «вони» до нас
ходять.

ІВАНА КУПАЛА Колись вінки на воду кидали. Кропиву в пісок вставляють і плигають через неї. Вогню не
палили.
ПЕТРА І ПАВЛА До Петра зозуля кує. Як після Петра
кує, то протягнеться літо. Як кончали жнива, робили
з колосочків [останній сніп]. Кажуть: «Е, Петро без
шапки не буде» – сніп-шапка на копі, на півкопі. Дак
раніше, хоч гороху скосять, аби Петро без шапки не
був. Зажинать найлучче у вівторок, а у понеділок не
йти. Перший сніп забирали і держали, поки їхать сі
сіять. Хрест з колосочків робили. Закрутку хто покине
на полі, то не на хороше.
МИХАЙЛА
ИХАЙЛА Храм – на Михайла. Рідні приходять храхра
мувать.
мувать.

Е

ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Христувальники ходять по
дворах. В понеділок ідуть поминать. Одна жінка, Хванасіїха, казала, шо вона в церкві тільки до часу ночі
достояла (тільки до хреста дочитали, до «Христос воскрес»), коли навпроті неї стільки людей йшло, стільки
йшло – то все мертві повставали. То через те не можна на кладбище йти. Ця жінка жила за кладбищем, то
вони їй назустріч йшли. Обід на кладбіщі не варили.

не діти, а парубки й дівки вихаються. […] Од краю
села нагортаєм купи піску – так далеченько купа од
купи, щоб пробігти можна. Повстромляєм крапиву,
позшпилюєм спідниці шпильками і перестрибуєм
кропиву – од краю і до краю село переплигуєм. І це ж
у вінках дівчата всі. Тоді вранці за ті вінки і до берега,
кажда жде – а ну, куди заміж піде – той поплив, той
втонув, той до берега приплів.

Дрозд
розд
с. Дроздовиця

Ф

яту неділю, Сухий четчетНАВСЬКИЙ ВЕЛИКДЕНЬ На Святу
вер – не йди в поле, в город, бо це Русалчин великдень.
З нехрещених дітей робляться русалочки. Цього дня
не пускали в жито. Мати такої дитини усігда її помипоми
нала, роздавала милостиню.

ГГОРОДНЯНСЬКИЙ
ОРОДН
ОРОД
НЯНСЬКИЙ РАЙОН

ІМ

ЮРІЯ Григорія.
игорія. Ходили жито святить. Собіралися всі.
Батюшка з охрестями, півча, баби з корзинами чи
платочками обходять кругом всього поля і підходять
до криниці, святять воду, там розстилають скатерті –
обідають. Виходить збира росу в тарілочку, тоди злизлива в каламарчик, очі нею маже, як больні. Як корову
перший раз на пашню виганяють, то клали під ноги
то ключ, то замок, щоб вона переступила, а навіщо
воно – я не знаю.

ПРОВОДИ Вжее годів два як на кладбищі всі разом не сісі
дають, а каждий біля своєї могили. А тоді: «Підійдіть,
підійдіть!». А то тепер кругом така ненависть, що не
хочуть одне повз одного сидіти.
ТРІЙЦЯ В суботу ломали клечення, осику надворі – на
землю в городі, як скотина вдома є, то тією лозиною з
осики вигонить перший раз на пашу і хранить. В хаті
по углах – клечіння. На вікна кладуть пижму, любисток, м’яти – пахучі такі вещества. Долівка лепехою
заслана. Лежить все цілий тиждень до суботи, а тоді
збирається і храниться, як малі дітки – то купають,
щоб тіло очищалось. […] Підходить вечір, ми йдемо клечіння ламаєм, плетемо вінок такий великий з
квіток, а хлопці деревину велику зрубують, убрать ту
деревину клеченням, квітками. Зробимо куклу з тряпок. Тоді всі сходимось ту віху піднімать, яма вже викопана, утрамбуєм. Цілу ніч діжурили, щоб не вкрали
ту куклу. Як вкрадуть хлопці – то сміються над дівчатами. А на другий день сходимось усі – попхнемо і
розірвемо ту віху. Ловко гуляли, вихолку по садах вішали, були такі садки, шо вона й не приймається. Уже

Записав О. Васянович 10 вересня 2009 р.
у с. Дроздовиця Городнянського р-ну Чернігівської обл.
від Ткач Наталі Парфенівни, 1931 р. н.,
та Литвин Антоніни Павлівни, 1927 р. н.

ВАРВАРИ
ночі варвала, а дня прітачіла.
В
АРВАРИ Варвара
АРВАРИ
Варв
Варв
М
ИКОЛИ
ИК
ОЛИ ЗИМОВОГО На Міколи дають гастінци дєОЛИ
МИКОЛИ
тям, а раньшє нє давалі. Калісь хресна пріходять в
празнік абязатєльна і проносіть гастінци хрєщєнятам.
А тяпєр усьо адишло. На Києвщінє кашу хресним носять, а у нас нє носять. Цє мая дачка разказувала. Вана
в Пєрєяславі.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю мі варім зімою, крупи
бером в магазіні ячниє, пєрловку. Калісь же тавклі
кутю у ступі. Заправлялі макам. А тадє матка зваріла
і ємо з узварам. А мєд нє дабавлялі, бо пасікі нє було.
Цє якбі була, то добавлялі б. Кутю варім трі раза: Пєрва кутя, Друга кутя і Трєтя, Галодна, кутя. Мама кутю
нєсла на покуть, толькі нє голимі рукамі. Кутю ставілі
на покуть, кубелечка рабілі з сєна. Як несуть на покуть, то кудахталі: «Кудах-дах-дах! Кудах-дах-дах!».
Хто старшій в домє, нєсє і кудахтає. А щє пєклі такій
піражок чі бралі акраєц хлєба і солі і клалі на кутю,
на крішачку на кутю. Пастаїть там трохі на покуті,
а тади вжє ємо. Кроме куті гатовілі узвар, цє ж кампот.
Кажуть, шо нада двєнадцать, толькі дє ж йаго взять.
Паставілі пєрєд вєчарам, сонце вжє заходіть, а тади
вжє вєчєрають, садятся вєчєрать і єдять. Як паєдять,
аставлялі всє на сталє, ложкі павитірають. Казалі, шо
мертвіє прідуть єсті кутю.
МАЛАНКИ Калядавать нє хаділі, а хаділі щєдравать.
Тяпєр ужє нє ходять, а калісь хаділі. Калісь мама расказувала, шо Казу ваділі. Всюди па-іначаму. Мі малиє
хаділі. Спєвалі:
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діть з намі. Калі даговорімся, он прієдє паправіть, паєдє, а тади вжє мі садімось.

Щодрік, пєтрік,
Спічі варєнік,
Ще таго мало,
Дайтє кусок сала.
На Щадруху звалі Мароза: «Мароз, Мароз, іді кутю
єсті, а на лєта нє бувай да гурков нє єдай». Або казалі:
«Мароз, Мароз, іді кутю єсті, а на лєта нє іді і нє морозь нє гурков, нє кійков, нє бураков». Малих дєтєй
за чуба тягалі, шоб мароз нє хадів. Варожать на кутю,
на Щадруху. Кідалі сапагі чєрєз вароти. Куди наском
дівітца, адтуль жєніх будя. Із стрєхі салому вітягувалі.
Сколькі вітягнє: чі да пари, чі нє да пари. Чі відє замуж. Як да парі, то відє, а як нє, то нє відє.
ВОДОХРЕЩА Калісь булі сільниє марози, а тяпєр нєма.
Калісь жє на вокнах снєг абшкрєбаєш. Пасля Крєщєнія мєньшіє морози. Казалі: «Трєщі – нє трєщі, а вжє
нє к Раздву, а к красному яйцу йдє». Крєст у воду –
дєвкі в моду. Пасля Крєщєнія начінаютца сватання.

ТРІЙЦЯ На Тройцу май ставляють: із ліпі такіє гілачкі
ізривають і в хату заносять і ставляють. І клєн ставляють. Асіку ставляють у хаті, у забор стиркають і в
хлєв, шоб вєдьмі нє лєзлі. Пісколкі на вокни ставляють, на дол кідають. Пісколкі – цє аір. Тади хати нє
вімєтають тиждень. Аір-корєнь восєнь капають для
лікарства. Любістак ставляють, м’яту. В цєрквє асвящають. Пєсколкі тиє пасушу, так як хто вмрє, то в падушку. Я свайому дєду так клала. Май спалювалі.
ІВАНА КУПАЛА
УПАЛА Кажуть, шо папарать цвітє, да хто яє
пабачів. Вана цвітє на Купала. Нада йті шукать, як па
рать цвітє.
ІЛЛІ Ілья надєлає
надєлає гнілья. Тяпєр ужє мала сєємо. Казалі,
шо послє Ілья нєльзя купатца, бо Ілья у воду затягнє.
Калісь нє купалісь, а тяпєр мала глядять.

Е

СТРІТЕННЯ Стрєчєннє – зіма з лєтам встрєчаєтца. Воду
свєтєть, свєчі свєтілі. Раньшє мая свекруха, ото вісять
тиє сасулкі, дак назбірає. Казала, шо цє святая вада.
Як на Стрєчєння пєвєнь вади напєтца, то на Григорія
карова напасєтца.

ЮРІЯ На Григорія качаліся па жіту, яєчню жарілі, яйца
білі да жарілі. Гулянкі булі, а тяпєр нєма. Як дє, то вікачуєм аго як. Спєваєм. Трєба, шоб ужє такоє жіта було,
шоб аж курка захавалася.

СПАСА
С
ПАСА
ПА
СА Да Спаса
Спаса яблак нє ядять, у каго дєті малиє мєрмєр
лі. А на Спаса пасвятіть яблака, а тади вжє єж. Прай
Прайшов Спас – бяри рукавіци пра запас.

УСІКНОВЕННЯ
УСІК
СІКН
НОВЕ
ОВЕНН
ННЯ
НН
Я Іван
Іван Галавасєк – тожє празнік. Посний
Іва
дєнь. Нєльзя зразать качана, у борщ нєльзя кришіть.

Ф

СОРОК СВЯТИХ Називаєтца
зиваєтца Саракá. Сорак варєнікав
варять, калі в каго є. А нєма, так картафлянікав якіх
з капустай. Або бульбєнікав. Картошкі наваріть, нанатавкті, капусти нажаріть. Тади у пірагі кладуть тую
капусту і на скаврадє жарать. Як мароз на Сарака,
Сарака,́ дак
сорак марозав адскочіть.

ІМ

БЛАГОВІЩЕННЯ Благавєщєннє
агавєщєннє – це вєлікі празнік. Нє
аралі да Благавєщєння, а тяпєр нє глядять. Батюшка
казав, нє варушіть зямлю, а даждатца да БлагавєщєнБлагавєщєння, а тадє ужє сєять. Так па бажєствєннаму. Гарадіть
нєльзя, нєльзя ж капать ямкі, шоб калок цєй забівать.
Кажуть, шо як калок тей забіваєш да Благавєщєння,
так даждя нє будє. Будє засуха. Нічого нє рабілі, толькі
ж ато гамонять, шо нєльзя. А шо ж іздєлаєш, як гарогаро
дять. А на Укрáінє там заранєй. Казалі, яка пагода на
Благавєщєннє, така і на Паску, алє хіба яго прімєтіш.

Вєрбна нєдєля пєрад Паскаю халодна.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вєрбна
Як пасвятілі да прішлі з вярбою да ужє пасядуть за
стол, дак дєтєй асоба білі. Казалі, шоб нє баявся ні
нічога, шоб нє нападала хвароба. Так ужє стукалі дятєй
вєрбічкаю тою. Скатіну віганялі тоб вербою. Ставлялі
на покуті. Казалі, шо вана ад грому.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску дівітца, як сонцє будє сходіть.
Вано тади іграє так, всякімі пєрєліваєтца. Вано толькі
паєвляєтца і тади іграє.
ПРОВОДИ Хто хочє, так пойдє і на Паску на кладбіщє
і пакачає яєчка. А так усє на Радуніцу ідуть. Качають
там яічка. А раньшє нє разрєшалі, а хіба ж нє разрєшіш, як нада давєдатца да радітєлєй. Як ідуть на могєлкі, то усє бєруть: і варать, і гатовєть. Там растілаємся міма магілак, а дє, то і столікі падєлалі. Бяром
настольнікі, растілаєм і садімся. Нє так, шо в общєм,
а так, шо наша вуліца, а то є друга вуліца аддєльна. Чіє
магілкі блізка за мною, то і садімся. На хрєсти вєшаєм
рушнічкі вішіваниє і купляєм вєнкі. Красіва на могєлках. Там п’ють і гарєлку, і віно. Тяпєр жє і жєнщіни,
і маладьож параспіваліся. Батюшка паправіть і нє сі-

ВОЗДВИЖЕННЯ
В
ОЗДВИЖЕ
ОЗДВИ
ЖЕНН
ЖЕ
ННЯ
НН
Я У лєс нє ходять на Здвіжаннє. Усє
спавзаютца. Калісь казала мая свякруха і мама, шо
свяпашлі у лєс, ямачка такая, а їх там пазлазілася. А свя
круха казала, шо пашла па арєхі, а вани пливуть, аж
шаматіть. Я нє бачила, но було, шо і послі Здвіжання
шаматіть.
щє є вужи.
ПОКРОВА У нас Храм на Пакрову і щє адін Храм був
пєрад Паскаю, а тяпєр нє празнують. На храм тяпєр
нє ходіть нєхто. На Храм ажідаєш гастєй, гатовімось
дома. Із другаго сєла прієдуть ужє родічі чі знакоміє.
А тяпєр нєма такого. Нєма людей, а то з чужіх сьол
прієзжалі на Храм.

с. Конотоп
Записав О. Васянович 11 вересня 2009 р.
у с. Конотоп Городнянського р-ну Чернігівської обл.
від Савченко Одарки Кіндратівни, 1917 р. н.,
Грабавець Варвари Борисівни, 1941 р. н.,
та Пархоменко Ганни Яківни, 1936 р. н.
АНДРІЯ Варажілі калісь дєвкі. Коллє щіталі. Тади ж
плати булі і щіталі. Сорак пар нащітає. Якій жє табє
пападєтца, як кривій, то кріва пара табє будє, а можє
буть вісокі, то такій і будє. У колодязь дєвкі крук спускають. У яку сторану пойдє, то туда замуж пойдє. Іздоймєш, вон жє адайде, одпускаєш і куди пахілітца,
то в ту сторану замуж пойдєш. Дрова вносілі в хату.
Пойдє абєрємак набєрє, а тади щітає, чі да пари, чі нє.
Раз да пари, значіть, будє пара, а нє да пари, значіть,
нє будє пари.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО У Піліпавку на Мікалая варєнікі
пєклі. Сходятца ужє хлопци, дєвчата.
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РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю гатовлять трі рази. Як
Пєрва, то Піліпавка, постувалі. Хоч мі булі малиє, а нє
єлі. Калісь матка гладишак павіймає з пєчі, падойдеш
падивишся і пойдєш. Пєрва кутя нє знаю як. Кутю варілі з ячменю. Ячмєнь тавклі в ступах. Тєпєр жє я нє
знаю, з чаго варать. Є і ячна крупа, і рис. Кутю ставілі
на куту пєрєд іконамі. На Пєрву кутю жмєньку сєна
прінєсті, на Другу ще трошкі, на Третю ще трошкі. Калісь жє держалі гусєй, курєй, каров. Патрошку усєм
паложать таго сєна. Матка віймала з пєчі кутю і нєсла
на кут. Рукавіци адєнє і нєсє. А мі пабєромся за спадніци і вслєд тако ідєм і кудахталі. Мароза клікалі за
сталом, казалі: «Мароз, Мароз, іді куті єсті». А далі нє
знаю. Начіналі єсті з барщу, а тади вжє кутю. Узвара
варілі. Ставілі узвар на куту, дє кутя.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Тєплий Алєксєй – пчол віносілі, як
ловка пагода, і рібалкі вієзжалі. Сєті зімою плєлі, а на
Тєплага Алєксєя віносілі і чавни вітягувалі. На Тєплага Алєксєя пчол віносілі. На дощ ани нє вілєтають,
а як пагода, то вілєтяють.
БЛАГОВІЩЕННЯ Вєлікій празнік, як і Паска. На Паску
сонцє сходіть так, як і на Благавєщєннє. Сонце сходіть
і так мєнялось на разниє, казалі, шо сонце красуєтца.
Да Благавєщєння зямлі нє трогалі, нє куталі плати.
Нєльзя. Нє знаю, чаго нєльзя. Казалі, як на Благавєщєння, так і на Паску, алє так нє буває.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Калі
Калі халодная, а калі тєплая. Я калісь
щє була малая, то пашла на Вербу в церкву. Усє ішлі і я
пашла. І батюшка дав мінє такій дубєц із паляц тавщітавщі
ною. Тади батюшка дає вєрбу і мурує мурам. Я прішла
і пасаділа у дварє. Устиркнула у дварє. Довга та верба
стаяла, вірасла такая. Білі вєрбаю і казалі: «Вєрба б’є.
Цє нє я б’ю, цє вєрба». – «Якая?» – «Святая». Тади тею
вербу упаставіть десь на куту. Тади вжє віганяють кака
рову пєрвий дєнь на пашу чі каня, то мєнє вжє тую
вєрбачку, дубчік тей, і віганяють карову. Вана у хаті ад
грому. Стару вербу у пєч, нє кідаєш жє пад ногі. Верба
святая.

Ф

Ой ти, Каза, ти разхадіся, развєсєліся,
Ти цаму пану в ногі вкланіся.
Приступі бліжєй, паклонься ніжєй,
Дє Каза пахаділа, там параділа,
Дє Каза хвастом, там жіта кущом,
А дє Каза рогам, там жіта стогам.

ЯВДОХИ Явдоха – сє пєрємєтьоха. Снєг ідє, мєтє. Цє
вєсна, алє всякє врємя є, можє і мєсті.

Е

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Друга кутя – то Новий год, Васілій. Щєдравать хаділі. Третя кутя посна пєрєд Крєщєнієм. З Казою хаділі да павночі, спєвалі. Надєнуть на
хлопца кажух вовнаю навєрх, рогі рабілі. Пєклі пірагі,
то давалі пірог, а вани ж таді, хто хадів, гуляють разам.
Співали:

СОРОК СВЯТИХ Сарака́ – це сорак мучанікав. Сорак
варєнікав пєклі із макам. Як мароз на Сарака, то сорак марозав адойдє.

Щєдрік, відрік, дай варєнік,
Грудку каші, колцо кавбаскі,
А я сєє данєсу, дайтє й кавбасу.

ІМ

Я хаділа
діла калядавать да дядька да сваго, а булі такіє,
шо всє сєло абходять. Калядавалі пад вакном. Їм вівіносілі гастінци. Хто шо вінєсє, хто канхвєту якую, хто
шо. Сєй год нє було нікога. Нєма дєтєй, то нєма каму
хадіть. Засявать тяпєр нє ходять, а тади хаділі багата.
І дєвкі, і хлопци ходять. Кажуть: «Сєю, пасєваю, з Новим годам паздравляю. З новим щастям». Здаровім
давалі гарєлку, пірагі, а дєтям то гастінци.

ВОДОХРЕЩА У нас хаділі
віаділі на Ардань. Ізроблять там, ві
рубають на Снаві хрєст, ізробеть із снєгу хрєст. Ідуть
із церкві, ідуть на Ардань. Батюшка нєсє хрєст отак
[показує, що притулений до лоба]. Услєд жє ідуть люді
усє, і падводи єдуть. З чужіх сьол прієзжають і єдуть.
Батюшка ж пасвятіть воду. Кажє: «І війдє дух галубіми». І тади вжє начинають брать воду із Снаві. Ахотніки з ружжамі стріляють. Галубі пускають. Нє бачила,
шоб купаліся. Дадому прішлі і абєдалі. Воду пасвятілі,
дак батька пойдє і в погребі, і вскрозь пасвєтіть, і в хаті
пасвятіть, а патом вскрозь пасвєтіть. І в калодєзь вади
випаллє. Усє папробують вади і вочі папрамівають.
Батька хрєстікі рабів і я рабіла хрєстікі з лази і в калодязь кідалі. Цє пєрад Крєщєнієм. Як пасвєтітца вада,
то яго ловлять. Крєщєнскіє морози і сільниє, і слабіє –
всякіє бувають. Пасля Крєщєніє щє є морози.
СТРІТЕННЯ Стрєчєннє – це зіма з лєтам стрекаєтца.
Казалі, як на Стреченнє пєвєнь нап’єтца пад стрєхою,
значіть, на Благавєщєннє – вол у далінє. Рання будє
вєсна. Свєчкі святілі, украшалі цвєточкамі. Їх бєрєжілі, свєчкі.

ЧИС
ИСТИЙ
с
ЧИСТИЙ
сонца нада памітца. На
ТИЙ ЧЕТВЕР Да сход
Страсті хаділі. Правилась сєрєд церкві, святілісь свєсвє
чі. У каждаго свєчі. Сє та, шо на Страсть, сє та, шо
на всюночну. Нєслі свєчі. Хто із свєтла скло да туди
устиркнє да вана гарить всє врємя, а хто із бумаги
устиркнє
шось ізробить. А як тіха, дак і так нєслі. Як прінєслі,
шось
то пісалі на столі пєрад іконамі чатири купачкі, а тади
як прідуть на всюночну, то ужє соєдіняють, зроблять
хрєстік.

ВЕЛИКДЕНЬ Паску пєклі у суботу. Пєкуть і в п’ятніцу.
У п’ятніцу пірог нада пєклі, бо будуть хадіть кругом
церкві, то дать пірог і яйца батюшци. Будуть хадіть
з карзінаю. Яйца красілі хто чім: хто у цібулі, то будє
краснєнькє, а хто, як вєрба зєлєна, то у вєрбі, вано будє
таке зєлєнєнькє. Пісанкі пісалі. Я нє пісала, а брати пісалі. Калісь у нас була така каробка, шо всє сєялі, зєрно
сєялі. Така, як сіта чі рєшєта, така тонєнька. І папруга в
йой. Застилає матка рушником, становіть паску, кабана
ж рєзалі к Пасци абязатєльно. Спячє стєгно абязатєльна ціле, адрєжє кусок мяса, сала, кавбасу, глижку масла,
свєчку паставіть туди, у каробку, і накріє рушником,
другім канцом. Соль бралі, усє бралі. Нажа нє бралі.
Як прідуть із церкві, ужє батька рєжє паску, матка мяса
рєжє, сала, кавбаси. Всяко патроху нарєжє. Ужє садімся. Як хто дома, то пріходять хрістосуютца «Христос
васкрєс!» і цалуютца. На вуліци тожє цалуваліся. Ад
паскі адрєзалі кусочак, навєрна карові аддавалі. Яєчка
каждаму було. Хріставать хаділі да хресних. Як хто нє
хадів, то в хату пріносілі хресниє. В Пєрєплавну сєрєду
батюшка правіть кала жівоє крінічкі. Там такоє жєрєло,
шо нє замєрзає і зімою.
ЮРІЯ Грігорія – празнік вялікій. Святілі воду, віходілі на
жіта. На дарозє люді стаять. Було такє, шо жіта краса-
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валася. Пасвятілі воду і бралі воду дадому. Батюшка
казав: «Умівайтєся краскаю». Так каласок возьмєш і
вміваєшся. Казалі, шо на Грігорія нада пайті на жіта і
кожде паходить па свайом. Па расє хаділі, нє знаю чаго.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Григорій адін, а Міколав два.
Пєрад Міколаю сєють Іванавську грєчку.
ТРІЙЦЯ Пєрад Тройцаю украшають хату зєлєнню, із
ліпи роблять. На дварє пєрад каждим вакном вбівають калок і вєшають галузкі з ліпи. А в хаті ягур (аір)
па палу кідають і за ікони галючкі ліпи, і на стєни,
вскрозь. Цє шоб гром над хатаю нє грімєв. Патом яго
спалюють, алє нє всє. У хаті аставляють галючку чі
двє. Асіки нє ставлять, а ліпу ставлять, як нєма ліпи,
то вяз. На вокна ставлять. На хлєв вєшають. Стаїть
цєли тиждень, а патом вбірають. У церкві свєтять зєллє. Пріносять дадому і хавають, а тади у гроб кладуть.
На Тройцу у чатвєр нє рабілі, бо грамавій дєнь. Нє робєть нєчога, шоб гром нє палів.

МАЛАНКИ,
Дєвкі і хлопМАЛА
МА
ЛА КИ, ЙОРДАНСЬКИЙ
ЙОР
ОРДА
НСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР
СВЯТВЕ
ДАН
ДА
ци варожать і на Щодрую, і на Галодную. Чобати пепе
ракідають, а хтось забєрє. Скідалі з нагі через варота.
Куди упадє носам чобат, так туди замуж пойдє. Каза
Казала калісь мая матка, шо пєрєкінулі там у Лучіхі чобат,
а хтось за чобіт да втєкать. А то ще знаю, шо пєтуха
бралі. Тьотка Маруся калісь круг такі нарісавала, ми у
йє удома, і пєтуха пустіла. Паклала вугаль, хліба, воду,
гліну бєлу. І шо вано впєрєд дзявбанє. Як хлєб, так
будє багати, а як вугаль, то пагана, будє чорна жизнь,
як вади нап’єтца, так алкоголік будє. А бєла гліна, так
хароші
хароші будє, красівий. Дрова носять. Дрова так набінабі
рай,
рай, внось в хату і щітай. Як пара, то пара будє, а як нє
да пари, то пари нє будє. А дєвкі, як кутя, а сєдаєм єсті,
а вани біжать пад вакно і слухають, шо ми будєм казать. Як сядьте, так нє пойдє замуж, а як ідєть адсюля,
так пойдє замуж. Мі тожє варажілі. Мая палка упала,
а я кажу: Мой убівся. Нєма маго. Папад окнамі бєгалі.
Знаю, шо пабєгла да бабі Улянкі, а Вана каже: «Ідєть,
дєвачкі, ідєть, нєхай Бог помагає». Вана, навєрна, угадала нас.

Е

ІЛЛІ Лля наробіть гнілля. На Ллю часта дощ ішов. Нє
купаютца пасля Ллі, бо на Ллю прайшов такій дощ,
шо нє мона купатца. Казалі, шо Лля у воду насцяв. Мі
нє купаліся, маї дєті нє купаліся, а тяпєр купаютца. Да
Іллі дощ ідє з адноє старани, а послі Іллі, адкуль вєтєр павіє, адтуль і хмара. Да Іллі хмара ідє за вєтрам,
а пасля Іллі протів вєтру.

жє тавклі, в ступі тавклі і ячмінь, і проса, а на кутю
то ячмінь. Кутю варать трі раза: пєред Ражеством,
на Щадруху і Галодная кутя пєред Крещенієм. Кутю,
узвар варать, усє поснає. Мая сестра учілася, єє направлі в Западну, то там дванадцять страв, а у нас такога нє було. Сестра казала, шо хоть па двє ложкі, но
каждає страві, а у нас цяго нє було. Я сколькі знаю,
і матка була, і баба, нєколі такога нє було – кутя, узвар,
борщ якісь з грібамі, квасолю якую. Калісь же нє було
оціх, дє грубу тапіть, а утром пєч істапіла всьо ізваріла, а тєпєр же є і газ, то пашла ізваріла свєжєнькога. А то вітапіла, ізваріла і всьо. Святий вєчар пєрад
Ражеством. У нас нє колядують, а толькі щадрують
на Щадруху, а назавтра засєвають. Сонце зайдє, потємнєєть, то вже і вечеряють. Кутю ставять на покуті, сєна туди і акрайчік хліба, солькі наверх. І нєсєш
кутю нє голими рукамі, а трапачкою якой. На Галодну
кутю мая матка казала: «Мароз, Мароз, іді кутю єсті,
а у Пєтровку нє бувай, пшаніци-жіта нє вібівай». А дє
дєтєй пад стол: «Ану кудахтєть, шоб кури нєслісь». Мат
Матка мая заганяла пад стол, шоб кури нєслісь. У нає ціє
було, то я знаю. А сєна ціє, як курку садіш, пад курку
трєба класті, яйца на яго і садіть.

Ф

акавєя мак свєтять, цвєти свєтять. МатМатМАКОВІЯ На Макавєя
ка ув’яжє і хаває, а шо вана рабіла, я нє знаю. Можє
сєяла.

ІМ

асас яблакі святілі. Канчаютца жніва
жніва.́.
СПАСА На Спасас
У кожного було сває да і в калхозі рабілі. Віжнє такій
пучок, зробіть такій хрєст із колосся і прінєсє дадому
і на стєну павєсіть, а на Спаса растіла платок, кладє
хрєст тей, прігарщ жіта сіпанє, яблакі кладє і свєтять.
Яблака святять. Тади ж ужє теє жіта прінєсє дадому,
жіта вімнє з каласков, а зярно ув’яжє в шо, да як батьбатька єдє сєять, то бєрє. У пост хрести пяклі в Хрєсну
сєрєду, то бєрє тей хрєщік да разов трі кінє як сєє. Їх
пєклі багата. Самі єлі, худобі давалі, а то аставлялі і як
єдє сєять, то бєрє в каробку. Казалі так: «Да Спаса нє
буду єсті яблак, бо у мєнє дєті памєрлі. Бо усє будуть
єсті, а маєму нє будє. Скажуть, шо тває яблучка матка
з’єла». Прішов Спас – бєрі рукавіци пра запас.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвіжанн
Здвіжаннє.
є. У лєс нє хаділі, а хто хадів,
то казав, шо більш нє пойдє. Казала, шо пайшла на
Здвіжаннє, да куди нє кінуся, да гадасті повна. Дє яка
нє ямачка, дак там повна: вужі, гадюкі. Дак нє пойдєм
па грібі. Буває, шо і да самага марозу лазять.

ПОКРОВА Як на Пакрову вєтєр із тьоплай старани, так
зіма будє тьопла, а як із сєвєра – то халодна.

с. Хотівля
Записав О. Васянович 10 вересня 2009 р.
у с. Хотівля Городнянського р-ну Чернігівської обл.
від Споди Євдокії Григорівни, 1934 р. н.,
Шуляк Ольги Іванівни, 1929 р. н.,
та Леоненко Марії Хомівни, 1929 р. н.
ВАРВАРИ Варвара ноч варвала.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варим, аякже. Всєгда
кутю варілі ячную. Ми і тєпєр купляєм ячную. Калісь

МАЛАНКИ Раньше хаділі щедравать здоровіє дєвкі,
звєзду насілі, да мі таго нє бачілі. Хаділі і тиє, шо на
пєвчєй булі, шо у цєркву хаділі. Панамар ужє кавбасу рисує на стєнє, а батюшка правіць. Цяпер ходять
і дєті, і взрослиє щадравать. Щадрують пад вакном.
Пріходять і кричать, а їм віносім, шо в каго є.
Щодрік, пєтрік, дай варєнік,
Грудачку кашкі, а на вєрх калбаскі,
Щє нам таго мала – вінєсь кусок сала,
А как нагадітся – нада й пахмєлітса.
Якшо старшіє, так дають і бутилачку. Засявалі дєті,
і здоровіє ходєть. «Сєю, сєю, пасєваю, з Новим годам
паздравляю!» А ти яму скажеш «Спасіба» і канхветак
даєш. А як вєлікій прийшов, дак чарку наліваєш. Як
пріходять засєвать, так харашо шібають. Як у каго є
каври, так пітають чі мона сєять. А тє трєба замєсті
і курачкам аддать, шоб нєсліся курачкі. Бєдниє дєткі
так ждуть таго дня. Дєтєй багата нєма тяпєр, алє ходять. Калісь мая матка ще расказувала, шо ваділі Казу,
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но я нє знаю. Кажух віварачують. І па тялявізару паказують, шо звязду насілі. Ідуть панадєваютца. Раньшє
насілі, а тяпєр уже нєма.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР В Чісти чатвєр стірка, самі абшкребутца. В Чісти чатвєр треба памітца, шоб чістаму буть.
Калісь такє було, шо памієтца в Чісти чатвєр і хіба да
Чістага чатвєрга знов. Калісь у церкву хаділі і агонь
насілі. Здєлаєш кульок і свєчку у кульок паставляєш
і нєсєш. Дома дєлаєш крещік на траму. Нє знаю для
чаго крещік із диму. Калі бєлім, тади витіраєтца. Йон
нє мєшає. Нєхай жівє там.
ВЕЛИКДЕНЬ На Паску
пасПаску святіть беруть, шо в каго є: пас
ку, яйцо, кавбасу беруть, як є в каго, а як нєма, то паску
дерда яйцо пасвятілі да і всьо. Калісь жє було каров дер
нажалі, свінєй держалі. Таку сумку, каробку лубєную на
кладають і нєсуть святіть. Соль святілі, аякже, а нажа
нє бралі, нє чулі такого. Паску пєкуть в суботу, а як
хто, так в пятніцу. Хто в пятніцу, хто в суботу, а хто і
в Чістий чатвєр пьйок. Хто калі. Вана яка палучітца.
краДругі раз така палучітца. Трєба шоб вісока була, кра
сіва, крєстікі ж там ложіш і птічачкі якієсь. А цяпєр
жє пєком... в магазін жє пойдєм і спєкьом. Крашанки
красім хто в цибулі, хто в красци якой, хто в чом. Як у
цибулі пакрасить, то буде таке кірпічне, красіве, такий
краснаватий цвєт, тьомний. Калісь мая матка намочує
на тиждень, а цяпєр кіпятком налів і всьо. Солі трошкі
туда, шоб на рукі нє бралась. Пісанкі пісалі, і я пісала.
Сире ж яйцо. Напіше пісанку, а тади ж у цибулю кідає
і варіть. Дє ж воск, вано там бєлястєнькє, а там ужє
цємнає, пакрасілася. І грабєлькі там, і цвіточкі, хто шо
нарісує. Калісь матка абвєдє так кругальом, тади так
павкіпалосачкі, а тади так лісточкі падєлає. А тадє павкі
даєм і так ужє інтєрєсна. А ще як хріставать пабєжіш:
«Ой, там пісанкі дають». Як хріставалі, так у хату заходілі, а щєдравалі пад вакном. Казалі: «Христос васкрєс!». А хазяїн атвєчає: «Ваістіну васкрєс!». І тадє
дають хто канфєтку, хто ще шо, це тяпєр, А калісь жє
давалі яйцо, кусочак паскі хто. Калі пріходілі з цєркві,
саділісь разгавлятца. Як пріходялі, так єлі свячонає.
Калісь було такоє, шо парєжуть яєчка на сколькі там
душ, бо усєх жє нє панєсєш святіть. Там адно-двоє.
Калісь мая баба пашла замуж, а там багатєнна, вєліка
сєм’я була, так вана разрєзала крупіначкамі. Па адной
крупіначци усєм. І паску так сама. Нада щє на могєлкі панєсті святе, так па крупіначци. А тади йдуть на
могєлкі, а в кога хазяйства, так папорає хазяйства.
Ідуть на могєлкі, нєсуть хріставаннє родним. На магілках святим яйцом качалі і на Паску, і на Радуніцу.
Як здароваютца, дак кажуть: «Христос васкрєс!». А ви
мінє: «Ваістіну васкрєс!». Нє трі раза, а адін так казалі.
Родниє і целаваліся. А як кажде з каждим целаватца,
так губи пааблазять. Акрайчік паскі адрєзалі і клалі за
ікони, а там, можє, хто з’єсть, а нє, так моль сточіть і
всьо. Калісь яго карові аддавалі, а мі тяпєр размочім і
курци дамо. Як прідуть на могєлкі, то яйцом качають,
кажуть «Хрістос васкрєс! Хрістос васкрєс! Хрістос васкрєс!». Кладуть гастінци, паскі святоє. Нє абєдають,
а на Радуніцу абєдають.

Е

ВОДОХРЕЩА На Крєщєніє воду святілі кала калодязя.
Калі хтось просіть: «Пожалуста, батюшка, прідєть да
маго калодязя», он туда й ідє. Хати батюшка ходіть і
святіть, малітву чітає і свєтіть. І самі хаділі. Як пасвятілі, так ходім і святім і в хатах, і в хлєвах, і в колодязь сиплєм, шоб ужє ж була святая вада. Крейдачкою
хрєстікі пішєм. Вада та ад хлопца рагатага. Як хто
бальни, так уміваютца єю, п’ють, пакойнік як умрє,
абязатєльна ж і пакойніка свєтять тєю вадою, магілку
і гроб. Свята вада нада шоб була в домє. Вана злога
духа адгаяє. Я нє знала, а мая хресна балєла і сама сєбє
сьватою вадою святіла. Ана ж кажє: «Ти ж целу кружку вади святоє наваді і будє табє ціле вєдро». Он же,
батюшка, ходіть, свєтіть вадою у хатах. Он прішол да
Мані, а у яго ужє вади трошкі. Таня посуд міє, йон у
вядрє взяв і сабє. Я думаю, шо це йон такоє вади набрав і будє хадіть. Йон кала калодязя вади пасвятів і
в калодязь вілів, і вся вада такая. Крєщєнскіє морози
самиє большіє. Як ужє паслєдняя кутя, так кажуть:
«Трєщі – нє трєщі, а вже прашлі крещі». Вже марозу
нє будє такого.

«Святая». Калісь знаю нєвєліка була, а матка пашла
вярбу святіть. Прішла да хляснула мєнє. Я як завіщала. Матка вербу паставіла на покуті кала ікона. Так я
падівілась, шоб нє бачів ніхто, ні матка, ніхто, дастала
да паламала йє на кусочкі і паклала. Каров віганяють
на полє ужє ж пєрвий раз дак святою вярбою. Кажуть,
шо і святая вєрба трєба, шоб од грази була. Чєрєз год
йє у пєч і спаліть, шоб нє валялась, а нє, дак там на чєрдаку да нєхай будє. Яна єсті нє просіть. Хай там жівє.

Ф

СТРІТЕННЯ Стреченнє – зіма з лєтам стрекаєтца. На
Стреченнє, шоб пєвєнь напівся пад стра́хою, так на
Явдохі вол нап’єтца. Свєчку святять. Вана називаєтца
«стрєтєнска». Трєба, шоб дома була стрєтєнска свєчсвєчка. Вана у хаті стаїть кала ікон. Нічім яє нє украшають.
На Стрєчєннє, як нема церкві, так сосулачку адриваадривають, в хату вносять, вана растає, так пій воду. Святая
вада. Калісь мая свекруха брала такую стрєлачку.

ІМ

ЯВДОХИ Явдоха
оха – пєрємєтоха. Буває на Явдоху такє
лєпіть, шо і свєта нє відна. Єдуть у Кузнічі на Храм
саньмі, а адтуля возам.

СОРОК СВЯТИХ Сорак
ак
мученікав
називається
«Саракá». Варєнікі лєпілі, шоб сорак варєнікав було.
Калісь я з грушамі і з сирам наляпіла макотру, маслам
прісипала. Смачнєнниє. Як мароз на Сарака
Сарака,́, так щє
сорак марозав будє. Такє гамонять.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Тьоплага
Тьоплага Алєксєя рана встають,
прадуть, сєткі в’яжуть, шоб риба лавілася. Да сонца,
шоб ужє сєтка гатова була. Сягодні Алєксєя, трєба
встать можє в час, напрясти і наплєсті. Шоб була гатогато
ва сєтка риба лавіть.
БЛАГОВІЩЕННЯ Да Благавєщєння спіть зямля. Варушіть нєльзя. У калхозах рабілі, а дома щє начє ваздєржуваліся, бо рана, нє спєшілі. Плота нє гараділі, бо ж
це трєба стовбікі закапувать, зємлю варушіть. Разсаду
сєять на Благавєщеннє. Яка пагода на Благавєщєння,
така і на Паску. І сонца красуєтца. Вано так всякімі
зорамі, як радуга: і сінавата, і краснавата, і блістяща.
Вано утрам, як сходіть, тади вже і красуєтца всякімі
цвєтамі. Вано так довга, нє то шо трошкі. Довга, довга
красуєтца. Даже буває, шо сонца аж нє відна, а вани
там разниє цвєткі. Пасля Благавєщення пчол віносять.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вєрбная халодная. Кажуть: «Ой, шо
цє так холадна?» – «Дак цє ж Вербная». То ж жідовска нядєля, Жідовска Паска, дак і холадна. Хто каже
«кучкі», а хто «Жідовска Паска». Як прідуть дадому,
дак б’ють дубцом і кажуть: «Верба б’є». – «Якая?» –

357

www.etnolog.org.ua
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЮРІЯ На Юри хваста каровє падрезають. Як вєльмі
длінний хвост, так є люді, шо падрєзають. Хаділі на
жіта калісь з батюшкай, з цехам, і ікони нєслі, і карогві. І правіть ужє пєвчая. Хаділі на жіта, правілі. Нє абєдалі там. А цяпєр у нас нєма яго. Яка раса будє на Юру,
то такє будє проса: рясна ці нє рясна. Трєба, шоб на
Юр’я варона в житі схавалася, шоб ладнає жіта було.
Калі парастє, а калі щє отакеньке, шо нє захаваєтца нє
варабєй, нє то варона.

УСІКНОВЕННЯ На Івана Галавасєка нєльзя рєзать нічога, ні качана нєльзя рєзать. Ні в яком случає нєльзя
качана рєзать. Патаму, шо вана ж глава, та капуста.
І ваабще рєзать нєльзя нєчога. Пост жє вєлікі. Нєльзя нічого єсті. А мая сестра дваюрадная дак свадьбу
гуляла в цєй дєнь. Дачку́ аддавала замуж. Дак харашо
живуть, а дєті бальниє. Нєльзя вєсєлітца, бо ж бачиш,
якє вано. Бо ж, як жє вана звалася та, шо загадала голаву адрєзать. Танцава да плясала. Бо ж гріх вєлікі.

ТРІЙЦЯ На Тройцу хату мають вєтачкамі ліпі, клєна,
цвєтамі. Стрекають за абразамі, на вокна стявять, долі
кідають. Беруть аір, любістік, мьяту і кідають. Хто
кажє «Троіца», а хто – «Зяльона нядєля». На Тройцу
дощ всєгда ідє. Я нє адной Тройци нє знаю, шоб даща
нє було. Казала мінє мая матка, шо оце май на Тройцу,
так оставляй у хаті од грому. Хоть вєточка, а шоб була.
Шоб нє вікідать.

ВОЗДВИЖЕННЯ На Здвіжання канчаєтца сєвба. Пасля
Пакрові є такі дєнь, шо ужє нє мона зямлі ворушіть.
На Здвіжання нєльзя в лєс хадіть, бо вжє гадюкі хаваютца і всякая гадасть злазітца клубкамі. Казала
мая матка: «Калісь па грібі пашлі, а вано катітца так
страшна, як карзіна ушата». То повтєкалі, папєрєлякуваліть усє до бєспамяті. Казала ж матка, шо хтось
па
пашов да палку кінув чі шо, то вани як напалі, то паадбіваліся. Як тепло, то вани нє всє хаваютца, ше мона
пабачіть. Йон можє і в дварє захаватца. Нєхай, вани ж
мішей ловять.

ІВАНА КУПАЛА Ноччу нада йті, як цвітє папарать. Вана
цвітє на Івана Купала. Цє ж трєба єє пабачіть. А хто
й пабачіть, а хто й нє. Вана, кажуть, рікає як карова,
як цє цвітє. Калісь баба Марчіха разказивала. Як хто
нє знає, так з кулля йє вірвє. Баба то, навєрна, рвала,
бо баба знала. Баба та знала всє. Їх називалі «вєдьма
хвастата». Казалі, шо вани каров з’ядалі. Падойдє хазяїн да нє падоїть: б’єтца рагамі і нагамі. Тади ж ужє
шукалі такіх людей, шо адшіптувалі. То нє відьма, то
проста такіє вочі. Як матка дітя адучіла ад грудєй, а як
другі раз жалка і вана знов яго корміть, те дітя на шо
глянє, то вано будє здихать. Патаму, шо два раза матматка яго карміла, два раза адучала. В яго паганиє вочі.
От вана йдє, пабачіла шо-нєбудь і вже всьо. Войдє в
хату, а тєля раділась, вана глянула і вано вжє дохнє,
вано вжє здихає. Он жє Марчіха така й була. Вана да
нас ідє, а матка ідє з хліва да рукі абтірає, а вана кажє:
«Цє шо тєля?» – «Да». – «Так я пашла дадом». – «Да
шо ві, баба». – «Нє, нє, нє. Хай жівє каровка, хай жівє
телятка». І пашла дадому. Значіть, у йє такіє вочі булі
чі шось вана знала. Можє і людям такає. Як вана вжє
пагана, то з паганими дєламі знаєцца. Вана можє пе
ператварітца на сабаку, на ката і на хлопца рагатага з
хвастом. Свєкар калісь так казав, а я нє бачила нєколі.
Шоб пєрєдать, то разказивать нада, як павтаріла точ
точна, то вжє пєрєдала. Вжє в мєнє нєма. Так ужє умрє.
А як нє пєрєдав, то трудна будє вмірать. Нада й пата
паталок зривать, шоб ужє вілєтєли тиє хлопци всє. А, Гос
Госпаді, хай вани прападуть.

ОКР
ПОКРОВА
ОКРОВА
ОВА У Драздавіци
Драздавіци храм на Пакрову. Да Пакрови
нада усє убрать, бо зіма начінаєтца. Можє снєг віпасті.

Е
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Записали О. Васянович та С. Маховська 3 липня 2010 р.
у с. Крупичполе Ічнянського р-ну Чернігівської обл.
від Слобоняк Надії Іванівни, 1918 р. н.,
Литвиненко Надії Петрівни, 1927 р. н.,
та Сафін Ольги Степанівни, 1928 р. н.

ПЕТРА І ПАВЛА Жнива начіналі послє Пєтра. Пєтро і
Павєл – це ще лєтній празнік. Снопік із жіта робять,
як паслєднєє жіта астаєтца, ілі хрєщік із яго робять.
Дєлають чатири хрєщікі і зв’язують ілі снопік становять на покуті. Як ужє сєють, так яго змолотять і уже
сєють. Свєтять цєй снопік, здаєтца, на Спаса, бо тадє і
яблакі батюшка свєтіть, і цвєти нєсуть, як нєма у каго
хрєщіка, так бєрє жіта у платочак і свєтіть.
ІЛЛІ Ілля надєлав гнілля. Як Іллі, дак дощ пойдє да памочіть усє.
СПАСА На Спаса яблакі свєтєть. Казав батюшка, шо
єдять, алє мі нє ємо. У мєнє сєстра вмерла малєнька.
Як дітя вмєрло малєньке, дак нє єдять, бо на том сьвєтє скажуть: «Твая матка з’єла яблука». Так мі нє ємо.
Усє єдять, но тиє нє єдять, у каго радниє памєрлі. Прішов Спас – бярі кажух пра запас.

ВАРВАРИ
ВАРВАРИ
АРВАРИ Сави, Варавари ночі ворвали. Нич менча.
МИКОЛИ
М
ЗИМОВОГО У
Крупичполі
Храм
дев’ятнадцятого грудня – це зимою на Миколу. А тоді
другий Микола, дак тут вони не празнують, а на посьолку. […] Храм празнують гарно. Приходять, як оце,
примєрно, до мене, то мої діти, родичі всі. Одбуваю
я їх, цілий день гуляють. Котре ночувать останеться. Побули, похрамували два дні поруч. У Буринці і
не так давно, дванадцять кілометров од району – Буринка, дак там, може, годи і три, не знаю, як оце тепер. Которі люде здалека, дак готовлять небагато. Там
сторожка, ставлять стил, і ото вже батюшка і паламар
приглашають. Котрим далеко, дак тиї коло церкви обідають. В нас цього не було. Я не буду брехати, бо гріх
мені буде.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варимо ми із ячменної
крупи. З перловки. Двичи варимо – Голодна кутя і
Друга кутя. Голодна – перед Роздвом, а Друга пизнішенько. Я вже позабувала. Узвар вариш і кутю вариш.
Кутю заправлють сахаром, потрусиш да з узвару щолочку туди. А тепер же ж багатше, дак кидають, купляють таке солодке, наче ягода, узюм. Тепер уже не
така кутя. А тоді ж бєдность. На покуть ставлять. Ото
там сінця нада положить. Кажуть: «Узвар на базар,
а кутю на покутю». Приказка така. Раньше там снопик
ставили. Тепер я не бачу по селі, а ранше всєгда був
обжиночок. Вже як кончаємо на полі – уборка зерна –
ми так бригадою робимо. Як обжнуться, то забірають
снопик у хату, ставлять у вугол. Де кончають, то на
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полі оставляють обязательно жмутик, його обов’ють і
воно там остається. Це обкосини. А отой снопик, шо у
хаті, дак як свадьба, то молотили табуном. Було всього. Ой, Господи. Мороза на кутю гукають: «Мороз,
Мороз, іди до нас куті їсти. Мороз, Мороз, іди до нас
куті їсти. Мороз, Мороз, не йдеш куті їсти – не йди й
неколи». Оце так тричі. Вершечки куті збірали і курям
давали, шоб неслися. Сіно те винесу на чердак, у мене
там ящики бумажняні. А тоді як квочка заквокче, так
під квочку підстілаю. Таке я роблю.

ВОДОХРЕЩА
ОХРЕЩА На Крещеніє
Крещеніє воду ранше сятили. Тепер
же у церкві, а у нас же церкву ці активісті [...] Церква
у Вишнівці така була красіва. Оце, напримєр, де зараз
така церква є? Тут церква у хаті. Церква наша – триста
велилєт як построєна була. З Ніжина визивали оті вели
кі крани – не можна дерева було розтягти. Дерев’яна
церква, така красіва, лучча, чим у Сваричівці. Красіва
ікоцерква у нас в Сваричівці, двичі вже обкрадали – іко
ни забірали, а тоді оти стояни, шо свічки ставить, де
красіви були, і лампадки, де дорогі були. Позабірали.
КреБагато балакать. Нехай воно йде собі з Богом. На Кре
бащеніє я дівчиною була да у Шиловичі ходила. Був ба
сятюшка манах, Зоцімом звать його. У колодязі воду ся
тили, набирали. Товпилися. Було і ноги примерзають
тили,
до підошви. Ото так. Сятили в Сваричівці на річці.
до
Робили хрести із льоду обикновенни, тоді з красного
буряка квас робили, обливали, дак вони красні. А тоді
прорубували ополонку. Там правилось. Це вже я в
Сваричівці в замужжю була. На Удаї сятили. В мене
хата на бугрі і Удай в кінці города. Так красота була.
Тая вода од пристріта. Як хто пристрів, прибігла дитина, горить – умий його і напої дитинку. І сам можеш,
як тобі пагано, трусить, ну буває, умийся і ковтни тиєї
водички. Тильки не з пляшки, не з посуди, Боже сохрани, туди хрест золотий пускається, тамечки воно
все остається. Нельзя. Як куди тобі треба – наливай.
На Крещеніє кругом хати ходить людина, покропила, де коривка особенно, де худоба. І вколодязь треба
линуть, Господь її освячує, вже вона хрест приняла.
Батюшка уже як ходить на другий день Крещенія, то
Ордань пише, хрещик там. А де худоба – сам пиши.
Батюшці гроші платять. Я покуль дома була, всігда не
скупувала – десятку давала батюшці і коло його ходить, воду носить, шоб покропить у хаті.
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РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колядувать ходять. Я оце другий год тут, зовсім не те дєло. У нас у
Сваричівці всігда я приймала цих гостей. Їдуть конякою, співають, гармошка грає, під окно як пидидуть,
як попоспівають. Одкривайте, кажу, і заходьте. Гукаю
у вокно. Заходять, гуляють, вгощаю ще й на дорогу їм
накладу. Поїдуть у другу хату. А тут у хату йдуть да не
вгощають. А мо’ де й вгощають, ну не знаю я. Діти як
ходять, то їм гроші дають. Дітки ж приходять колядувать, щедрувать, засівать. І ото вже як засівать, то
ідуть і великі. Мене не пускали, щитали так як середняки: «А, та Бражникова не ходить – багатирка». А я
просто стидилася. А мої подружки, було, як ідуть, так
то пирожок який яка баба дасть, то ковбаски остики
(з палець). Шо було, а люде багатче. Канхвети, як багатче, то шоколадни ще й грошей дадуть. Як родич, то
чимало дасть – десятку, двадцятку. Як хто. Тепер розрозбору нема, ходять щедрувать і хлопці, і дівчата. РанРанше щедрувать дівчата ходили, а колядувать дівчата не
ходили. Тики хлопці ходили. І засівать хлопці ходили.
Це вже первий як іде хлопець, засіяв – рубля йому дав.
Це ж рублі були. А так по людях копійки давали. За
Засівають всяким зерном, яке в кого є, і овес, і ячмінь,
і жито, й пшениця. Змішане. Зайде і засіває. А тоді я
вимітаю його, собіраю, змітаю і курям оддаю. Їм без
діла твій палац, сіють однаково. Я прийшов сіять, а ти
хоч замітай, хоч витрушуй, хоть як хоч.

збувалося, обізателно. Пояси палали, а дівчата були і
з двадцять п’ятого году, і з двадцять четвертого. І я з
ними сама менша була. І стали пояси палать, і шо ж
думаєш, і перва замуж вийшла. Мий первий вискочив
із миски. Кажу: «Було б так не трепать». Давай реготіть. Куди, у восємнадцать год – я соплячка. А воно соплячка і вийшла. На Щедрика ото не деруни, а млинці
за пазуху, і ото вранці, особенно так як ото люде ідуть
на роботу, бери за пазуху оцей млинець і виходь на
вулицю. І як мужчина іде і як буде звать, так і чоловіка буде звать. Звірила на собі – правда. Моя баба старенька боліла дуже, мати напекла млинців грецьких,
замотала три млинці я в газету, за пазуху і йду. А йти
так, як оце до столової, – недалеко. Іду з млинцями, іде
мий однокласник: «Ах ти зараза чортова, зараз млинці заберу». – «Та яки тобі дурни млинці. Чого ти вчепивсь». Кажу: «Знаєш шо, млинці я тобі не дам, шоб
не займав, бо я йду до баби». А вин: «Брешеш, ти во
ворожиш». Кажу: «Ну, то не твоє діло». І шо ж думаєш,
його Василем звать і первий чоловик мий Василь. Ну я
тильки півтора года з ним пожила.

МАЛАНКИ Щедрувати
друвати ходили хлопці і дівчата. Співали:
У нашого
шого панотця
Золотиї воротця.
Радуйся, земле, син Божий народився.
Василева мати
Пошла щедрувати,
Конці стола стала,
Божий хрест держала.
Хвалитися люди,
Вот вам Христос буде.
Богу свічку ставте,
А нам передайте.
Ворожили на Щедрика: чобота перекидали через ворота, куди упаде передком, туди і замиж пидеш, у тей
край. Дрова вносили – чи за вдовця пойдей, чи за
хлопця. Набіраєш оберемок дров, не щитаючи, вносиш у хату, тоді вже перекладає чи попарно. Як не попарно – за вдовця пидеш замуж, як попарно – за парубка. Пояси палали. Я була в дівчат, де на досвідках
гуляли – ранше клубу не було, а хата. Оце собіраємося
дівчата і хлопці. Ну, котора перша пиде замуж. Велики
миски оці обикновенні, як і тепер же. Кажда знимає
поясочок із плаття, із кофти чи з палта, зв’язує в верчик і кидає в миску. Беру хоть я, хоть котора і отак
палаєм (підкидаєм). Воно підскакує у мисці і чий пояс
випаде первий, та перва і замуж вийде. Обізателно

СТРІТЕННЯ Я на Стрічаннє родилася. Кажуть, шо нещасливий, шо в празник родиться. Сама не знаю
чого, но цілий вік у нещасті. В восємнадцять пошла,
в дев’ятнадцять вдова, до пійсят шостого году з свекрухою жила, а тоді вишла за другого замуж, давай
строїться. Стрітення – годовий празник, бо вин раз у
году. Стрітення – зима з літом стрічається. Як півень
нап’ється на Стрічення води, буде весна дощова, а як
не нап’яться, так буде тепла.́ Сятять воду. Свічечку
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ставляють, а тоді ту свічечку несуть додому од грому.
Хазяїн десь ставить у сірвант в уголок і знає, шо це од
грому. Просто так вона стоїть од грому. Я ніколи не
запалювала її.
ЯВДОХИ Воно тоже раз у год. Я про Явдохи нечого не
знаю. Коли Явдохи, в який день, шоб знав, значить, шоб
ти в цей день садив картоплю. Буде рясна картопля.
СОРОК СВЯТИХ Мороз одходить. Коли буде мороз, то
мороз одходить. Варять вареники. Ранше треба було
сорок зварить. З чим хоч, а Боже тебе сохрани, треба
сорок. Хоть і з борошном. Сідають і їдять. Картоплю
вносять на Сорок сятих, трохи. Вона трохи проростає
і перва виходить. І тоді в кущі багато картоплі.
БЛАГОВІЩЕННЯ Великий празник. Так як Паска. До
Благовіщення земля спить, нащо ж руйнувать. Еге,
а тепер, подай Боже. Тепер не на що не дивляться. Яка
погода на Благовіщеня, така і на Паску. Це збувається,
больше́ збувається.

ЮРІЯ На Григорія ранше було по житу качаємось і гуляем цели день от і до. Танці, співи. Як вип’ють, то і по
троє качаються. Але счас воно одходить. Тепер нема
такого, тепер молоди не качаються. Так посядуть дай
гуляють. Всяку трапезу готовили, і ціли яйця готови
готовили, і яєчню, і кашу, всяко було. Шо не з’їли, то забірали
додому, не кидали ж. Ходив і батюшка ранше, правив,
шоб дощ ішов. Обізатєлно батюшка ходив. Гарно було.
Тепер батюшка не ходить на Григорія. Тепер молоди не
те покоління.
МИКОЛИ
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Миколи не сій гречки і не
стрижи овечки.
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ВЕРБНА НЕДІЛЯ Сятять водичку, вербу беруть. Особенно, покіль жила дома, щоразу Вербної неділі іду в
церкву, беру воду і беру де найтовщий дручок у вербі, шо роздають. А тоді в мене в конці города Удай,
стромняю той дручок. Живо росте верба. Тую вербу
я оставляю в калідорі, а гіллячка наламню, наламню і
об’язую ниточкою і кладу за дзеркалом. Ну, хто де поположить. Вона од грому. Хай гримить собі з Богом, а у
мене дзеркало таке чимале, не люстро, а дзеркало, то я
з’яжу-з’яжу такий комик і застромлю. У мене верба не
вибуває. І в коморі, в чулані, зветься «комора». Нову
принесла, а стареньку я десь застромлю в хліві чи де
попало. Б’ють вербою і кажуть: «Верба б’є, не я б’ю, за
тиждень – Великдень». І ото тричі вербою хвиськаєш.
Вербич – кожух на себе натич. Перед Вербною недінеділею вообше холодно буває. Всєгда було стараєшся,
шоб помазать і позаліплювать знадвору, де поодпадапоодпадала глина, а білить тоді посля.

ляє, то цілується, а так нащо вона тобі. Як прийдуть з
церкви, сідають, розговляються. Яєчка оставляють ці
сячени. Ранше оставляли на три дні по яйцю і паску
сячену. Хоть раз да вкуси. А тоді поснідаєш, водички
напийся. Я лушпайки соберу да в Удай однесу да висиплю у воду. Такого я за свій вік не робила, шоб одне
яєчко на всіх ділить. А ді гуляють навбитки. У землі
таку канавку розчищають, а тоді качаються яйцями.
Як ударить одно об одно, то твоє, а не вдарить, то
остається. Другий тоді котить. Гуляли навбитки. Которе розіб’є, то того буде. Каже: «О, на гуску попав».
Гуска – це ямка там у яйці, там пусте.
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Громниці
омниці у нас є. Виходять на кладьбище.
Це шість неділь – Ушестя. Ідуть до своїх, поминають.
Не докажу, чого Громниці.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Як пидеш
пидеш на Страсть, приходь із
Страсті і ото де худоба, скризь попиши. На дверях
угорі хрещики намалюй. Крейдочкою так. На Страсть
доу хату як ввийдеш із свічкою, як донесеш, а як не до
несеш, то запали, да в углу, де ікони, там два хрещики
невеличких ізроби. Можна і один, но я особенно два.
У мене покиль не підривньована стеля була, так був
сво«сволок» зветься, дуб такий – сволок. Дак там на сво
хотілоці я чотири хрести або три. Як хто хоче. Мені хоті
лося, то я і чотири робила.
ВЕЛИКДЕНЬ У церкву святить беруть яйця, паску, свічечку з дому беруть, шоб запалить коло паски. Друге бере і мед, як є пчоли, соли беруть, шоб була силь,
як снідати будуть, і пшонця трохи беруть, шоб дать,
як налупляться. А ковбаси, сала я неколи не брала,
а люди беруть і сало, і ковбаску беруть. Яйця я більше
красила цибулінням, бо краскою воно за руки береться. Ото воно жовтеньке і гарненьке. Або тепер таке
купляють, надівають бумажки всякі. Я такого не вмію.
Я цібулінням. Це найпроще. Моя свекруха покійна
все в п’ятницю паски пекла, дак я її питала: «Чого?».
А вона каже: «Бува не вдасться, дак тоді в суботу». А я
бильше в суботу. Буває, шо пригорить, а буває, шо
хрещик ложиш да осунеться. Всього може буть. Або
тісто якось не вдасться. Христосуються – цілуються із
рідними, з чужими не нада. Як хлопець з дівчиною гу-

ТРІЙЦЯ
«КлечалТ
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Називається
Я На
зивається «Сята неділя», а субота – «Клечал
на». Клечання ставляєм. Клечання – це липа, зелень
така. Де худоба – гілочку, в воротах заткнеш. Долино
у мене і тепер там гілочка заткнена. У хаті трохи шоб
побуло, бо спать будеш дуже, як у хаті буде довго. Три
побуло,
ледні постоїть і хватить. Стелять долівки і на східцях ле
дні
пехою. Нема лепехи, дак осоки добавиш. М’яту, любисток, у мене канупер був – такі листки широкі кидають, на вікна ставляють по гілочці. Я осики неколи
не ставила. На городі гілочку, серед города обязатєлно
поставляю. То вже те я не взіваю. Це од грому.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У Сухий четвер одежу люде
сушать. В полі не нада робить. Воно осушує. На те Господь дав Сухий четвер, один день можна потерпіть.
А тепер уже роблять.
ІВАНА КУПАЛА Тоді не празнували, його оце недавно
начали празнувать. Тоді просто ходили, тут чотири
кілометри – Буримка, ходили на Храм. […] Папороть
цвіте, дак то ж треба йти в дванадцять часов. В нас нехто не ходив шукать. Вона цвіте на Івана Купала.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. Дощ должен буть. А воно
тепер прогрішили, шо і дощу нема. Вже тепер ми великі грєшники остались. Послі Іллі не нада купаться,
бо може утопиться. Господь наказує, тільки ж не всіх.
А тепер шось замічають. Колись же, Боже сохрани, дітей не пускали. Казали: «Ілля насіяв у воду».
СПАСА До Спаса яблука їдять всплошну, а тільки та
людина не їсть, у которой дитина вмерла. Бо Господь
на Спаса роздає дітям, а йому, дитині тий: «Твоя мати
з’їла». Не дасть яблука. Ото через те. А як посвятять,
то всі їдять. Пиріжки печуть із яблоками. Минув
Спас – бери рукавички про запас.
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УСІКНОВЕННЯ Посний вечор справляють. Сходимося.
Я поки дома жила, ще жила баба старенька така, їй було
девеносто два годи, так було: «Надю, Надь, приходьте
ввечері. Завтра Сікновення, приходьте». Беремо то концерву, булку береш, віна пляшку. Шо зрадимось, побереж. Тоді ото вечор – до дванадцяти седимо, балакаєм,
вечераєм. А тепер уже порозбігалися, дві душі вмерло
на моєму кутку, я вже тут. Хто зна’ як там. Борщ колись
не варили, а хто зна’ чого. А там, де оце водо заливає,
так празники чтять, шо і хліба не ріжуть, а наперед нарізують. То те скаже, то те, да так і балакають.
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ВОЗДВИЖЕННЯ Господь воздвигає хреста чесного. На
Воздвиження всяка нечисть може іти плавом. І може
занять людину, укусить. Довгі лазять. Вуж, той не займе, а довга займе. Довга – це гадюка. Я не хотіла називать. Я її не хочу вспоминать. Вона як медянка, у которої жовте коло ушей, так вона і дереві може вісить.
І то така як укусить, то треба багато-багато людей,
шоб одворожить. Вона вредна крепко, но вона одлєчна. А оця довга, не буду називать, так у єї жовті плями.
Єї одличить можна. Вужа убивать можна. У картоплі
багато линовищ буває, бо ж Удай. Я нечого не знаю,
шо з тим линовищем робить, но багато буває у городі.

МАЛАНКИ У нас на Черкащині на Новий рік молотили
квітку. Із пшениці сплітається квітка. Як вона сплітається? Береться колос, соломою тут переплітається і виходять такі із соломи ножки, і вона стоїть, пил
збирає до Нового року. Від урожаю. І вона стоїть до
тарого Нового року. Хто перший прийде до вас засівать (а ходили не в сьомій і не в восьмій, а в четвертійп’ятій годині могли прийти; хто замкнеться і не відчине, були й такі скряги, то це такий позор), це заходили,
як правило, хлопці, так і змолотять ту квітку, їм якесь
рядно розстелять. По сто грам. Тут я не знаю, щоб так
робили. Оце, було, мама, як колядують, співала:
Ой у суботу із вечора
Пасла Меланка два качура. (2)
Ой пасла, пасла загубила,
Пішла шукати заблудила. (2)
Наша Меланка ложки мила,
Ложку й тарілку упустила. (2)
Ложку й тарілку упустила,
Шовковий фартух замочила. (2)
Наша Меланка неробоча,
На ній сорочка парубоча! (2)
А у якому
якому селє калядують, а у якому – нє. У Кароп’ю
Щона Ражество колядують, а у нас – нє. А нас только Що
щедрадрики і засєваннє. На Щодрики дєти хадили щедра
щедравать. І тепер же ходять так сама. Дєти ходять щедра
вать, а взрослиє Казу водеть. Водеть і тепер. Співають:
пу«Я каза-дереза на три копи куплена, за три копи пу
плена, тупу-тупу нагами, скалю тебе рагами». І тадє
вже гармошка грає, маладьож танцює. Повбираються
дєткі у б’єлиє юбки суконниє, як є, у платки красівиє
здаровиє. Хадили і тепер ходеть. Як пащедрують, то
дають канхвети. Мо’ хто і гарєлку дає, но я веками
цього не робила. А кались Пумпа понапоювала детей.
Пашли в школу п’яниє. Хлопци щедрують:
Пашли
Шо
Шо в полі, в полі
сам плужок оре.
А за тим плужком
Сам Бог ходить.
Пречиста Мати
Єсти насила,
Бога просила:
Заради, Боже,
Жито-пшаницю,
Всяку пашницю.
А вам, добрі люди,
Добру паляницю.
Щедрують девки:
Василєва мати
Хадила щедравати.
На три стали стала,
Залати хрест держала.
Малєтеся, люде,
І вам Христос буде.
Дай, Боже, вечір добри,
А нам люди добрі пирєг довгий.
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ПОКРОВА Це осінній празник, холод. Буває, шо Покрова покриває снігом, а буває, шо і ранше покриє.
Замічають, якшо відціль вітер [показує на південь],
то тепла́ буде погода, а якшо відтіль [показує на півпівніч] – холодна. Дівчата казали: «Свята Покрівонько,
покрий мою голивочку». Дальше я забула, но якось
так казали. У мене дві сестри шістнадцятого году –
обидві близнючки. У нас хата через хату, великі хати,
а долівки кизяком кінським чи коров’ячим змажеш.
Дак як поприходять, то приходиться соломи куль
розв’язувать да стежку слать із соломи, шоб пройшли.
Да ж було гуляють. Я ж ще така, дак мене ж виженуть,
шоб не слухала їхніх балачок.

КОЗЕЛЕЦЬКИЙ
ОЗЕЛЕЦЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН
с. К
Карпилівка
арпилівка

Записали О. Васянович, В. Конвай та С. Маховська
29 червня 2010 р. у с. Карпилівка
обл.
Козелецького р-ну Чернігівської
Черніг
від Вербової Уляни
ляни Лазарівни, 1924 р. н.,
Шарак Нелі
лі Микитівни, 1949 р. н.,
лі
та Мацібори Галини Павлівни, 1945 р. н.

АНДРІЯ На Андрея пасєю канапель. Треба казать: «Андрей, я табе пасєю канапель, якиє каноплі вродеть,
така менє жизнь буде». Млинца пекла матка, береш
його за пазуху і виходиш за варота. Хто йтиме да як
звать, дак так у тебе чалавік зватиметься. Я виходила –
іде Якушин Васильок, так і хазяїна Васильом звать.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР У нас в Карпилівці навіть колядники не ходять, тільки щедрувальники і засівальники. У нас на Черкащині вечерю носили, і я носила.
Буває, що перловку відварюють, хто рис. Я, наприклад, рис. І на Черкащині робили. Ну, узвар, конєшно.
[Заправляються кутю] хто медом. Я обично рис зварю, заливається, значить, узваром, а окремо варю сухофрукти. На тарілці яблучка оце проварені, грушки.
І ми вечеряємо.

Взрослиє ходєт засєвать вранци. Засєвають канхветами чи квасолькаю, то тоде ставляють водку їм. Як
дєтки засєвають, то їм канхвети дають. Засєвають і
дєвачки, і хлопчики, можуть і зменшаться. Пшеничку ту, шо засєвали па хаті, пазгребаєш да даси курам.
Пайдять курачки. А квасолю, то я не знаю, де дєвала.
На Щодрика чобата кидать через хвортку кин, но я
цого не рабила. Я не знаю.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варать перед Крещенієм. Па-моєму, перед Ражеством не було неколи
кутє. Кутю варать з ячменю. Кали заправляють ситою,
ото разводять сахар, а кали уже не постують, так уже
тадє можуть єсти із жирам, із кавбасою. Можуть і медам, якшо є вазможнасть медам або у кого пчоли були.
Кались матка наварить кутє, насипає вадиці кіпячонає тадє сахару, разводить. Насипає туди каши, а тадє
уже ситу. І мак товкли. А тепер не разрешають сєять,
бо не рад будеш таму маку. Кутю ставлять на покуті. Як несуть кутю, то кажуть: «Іде кутя до покутя. Чі
чуєте дєти?». Три рази матка каже. Дєти атвечають:
«Чуєм». Бог його знає, чого так казали. Так заведено,
нав’єрно, було. Бере матка трошки сєна на покуті становить. А тадє вже на те сєна горщик становить. Те
сєнце матка нашось у хлєв насила, да каровки. А тадє
вже як падходить те время, шо єсти, дак тадє вже вана
накідає да детей гадує. Тепер уже ж і мисачки становлять, а тадє всє з адноє єли. Кались де та пасуда була.
Були такиє миски череп’яниє з краснає глини. Казали:
«Мароз, Мароз, іди кутє єсти».

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть, як данесеш, то падкуруєш хрестики на трамі. А як не данесеш, то можна
дома запалить. На Чистий чатвер адежу виносять да
сушать. Купаються, обмиваються чиста, шоб був все
время чистий.
ВЕЛИКДЕНЬ Паски хочете у суботу папечеть, хочете у
п’ятницю. І у четвер можна пекти. Ну вже ж не будеш
на Паску пекти, вже ж далжна буть гатова. Найбільш
у суботу печуть. Яйця красять цибулькиною лушою.
Вани будуть красниє. Це тепер уже яким попало красять. Писанок матка не писала. Як багато детей, то наварать яєць і матка усім падєлить, шоб лишнього не
взяв. Було, шо по шестеро, по п’ятеро і по двоє яєць.
Як Бог дасть. Як у церкву ідуть святить, то бере матка,
як є, кавбаса, яйца, паску бере, мандрику пекли з сиру,
сало. Як приходили з церкви, то сідають разгавляться.
Це кались разгавлялися, а тепер, має дитя, цого нема.
Дома разбивають яйца аб стол. Адрезали акрайчик пас
пасПас
ки. Як не зацвітеться, то може і год пралежать до Паски до другоє. А тадє, як хочеш, то каровци аддай або
яйця
парасяті аддай. Кались гуляли навбитки, билися яйцями. Маладьожи багато на Паску. Отак пасходилися на
гулици, сусєди збіралися. Якшо ваше яйце разбило, то
ви забираєте сабе. […] Як оце який празник, то треба
дома седєть, шоб некуди не йшли да сусєдав гулять.
Кались ато Чубчикава да нас прийшла перед Паскаю.
Вана прийшла і стала виходить із хати ад мене. Менє
ще треба рабить шось трохи, гатовицца, гатовимся ж
да Паски, а вани прийшли гулять. Вже всьо, я вже сєла,
да
гуляю. Вана стала йти дадому, а у мене паріг такий ще
гуляю.
не зроблени як слід, і вана падає і калєно тут перерубуєцца. І ми веземо єє в балницу. Так свекруха мая сказала: «Оце шоб ти добре знала, шо проти Великденного
празника нельзя некуди йти. Нада було дома єй сидєть.
А вана пашла, так Бог єє пакарав».
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ВОДОХРЕЩА Воду як сятять, то ідуть на речку. То кались
Ардані звались. В Ардані крещає, крестіл тебе Госпаді.
То єздили коньми, маладьож, запрягають коні. Паясами
такими красними павлигують дуги і тадє єдуть уже на
льод. Там хрести повирубують із льоду. Бйєлиє христи,
абикнавенниє. А тадє там уже сятять. Хор співає. І кала
церкви сятять, кругом церкви. Як приходили дадодадому – крапили хату. Хрещики писав батюшка на дверах,
а сами не рабили. Батюшка писав і крапив хату святою
гасподняю вадою. Платять батюшци, хто шо дасть, но
пятьорки нехто не дає. Мо’ десятку, картошки винесеш,
морковки, закрутку давали, тушонку в банках. У той
калодєз ллють воду, шо там люде беруть, близько кала
церкви. Трещи не трещи – минулись Вадохрещи. Тарук
не було снєгу, а цей год як закидало і морози великиє.
Багато крепко снєгу було.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу кругом церкви насили, сятили.
Є недєля Вербова. І вйєтер знимаєцца, і холодно буває. Вербу за іконки кладуть, вана у мене довго була.
Як вигониш каровку на пашу, то можеш тим дубчикам
паблагаславить: «Іди сабе з Богам на пашу».

СТРІТЕННЯ Стреченнє
реченнє – стрекаєтца зима з весною.
виУ церкву ідуть, свєчки святять, тоді ідуть додому, ви
Капалюють димом хрестички на дверях і на адверках. Ка
лись на тряму рабили. Тепер у мене нема. У маго батька
був такий трям, там вирєзани такий круг, хрестик. Як
хана Стреченнє нап’ться пєвень вади, то набереться ха
зяїн беди. На Стреченнє як не йдеш у церкву, а можеш
сасулку знять чи вади паставить на покуті, на дварі і та
ж вада не зацвітає. Звечара пастав. Унесеш у хату і вада
та стаїть, не цвіте. Можна і в хаті паставить на покуті.
А то як таку прасту воду паставить, то зеленєє.
ЯВДОХИ Явдоки – зимйє не доки.
СОРОК СВЯТИХ Сорок сятих справляють і Три сятих
справляють.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Теплий Алєксєй навеснє. Вже набирають картопельку, в хату носеть, ту шо садить, шоб
расла. А так не робеть, не сакирай не рубають, нечого.
БЛАГОВІЩЕННЯ Благовйєщеннє – великий-великий
празник. На Благавйєщеннє як толку нема в галавє, то
може рабить, а як є толк, то не робеть. Благавйєщеннє такий же празник, як і Паска, і Вазнесеніє. Вшестє,
а на завтра Вазнесеніє. На Вазнесеніє уже не спевають
«Христос васкрес!», а на Вшестя ще спевають «Христос васкрес!».

ТРІЙЦЯ Тройця називається «Зелена недєля». У суботу
заносять ле́пеху у хату. Ідеш нарвеш, зелені наносиш
у хату – палин, можеш клену чи якого дерева внести
галлячки. Можеш паставить на сталє чи в кутку, на
вшулах. На окна – м’яту халодну, лєлію. Субота називається «клечальна», а це все клечаннє. Лепеху і полин долі, а лєлію – на окна. А зелень таку десь там на
столик чи у двері запхни де. Клечаннє стаїть тиждень,
а тадє у мусар вигребають.
ПЕТРА І ПАВЛА Уже картошку начинають капать перший раз.
ЮРІЯ На Григорія Храм у нас. Колісь хадили на Григорія
на жита. Ідуть з хрестами. Тадє ж маладьожи багата
іде, і хлопчики, і дєвачки ідуть, і стариє люде. Веде
батюшка. Хор іде спеває. Ідуть на жита. Хочете – пакачайтеся. А це я не знаю, для чаго. Інше качалось па
житу. Оце як нємец увайшов, то у нас стало отаке-о.
Хадив батюшка, стала у нас церкавка, зрабили, знеслися. І тадє вадив батюшка уже на жита. Батюшка
править. Не абєдали там. Валошак дєвачки нарвуть.
А тадє вечорам: «Праведу я русалак да бору, а сама
пайду дадому». І так пакидали тиє валошки на жита.
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Це на Тройцу так русалку праводять, на Зелену недєлю. Григорій адин у гаду, а Миколав два – зімній і навеснє був.
ІЛЛІ Як Ілля прасходить, то нельзя у вадє купатца. Кажуть: «Ілля насцяв у воду. Ілля наробить гнилля».
МАКОВІЯ З букетами ідуть у церкву на Макавєя.
СПАСА На Спаса груші сятять, яблаки. Прішов Спас –
гатов рукавички пра запас. Вже пахаладає.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Михайлове Чудо нечого не робеть. Кались менє свекруха казала: «Не так бережи
Михайла, як Михайлавого Чуда». Патаму шо може
окалєчицца чи шось таке. Як будеш рабить на тей
празник, то може шо хоч буть.
ПОКРОВА Пакрова – Мати Христова. Гулялі Храм. Пакрова – зімній празник. Уже должна картошка повикапуватце.

с. Короп’є

МАЛАНКИ,
КИ, НОВИЙ РІК (В
ВАСИЛЯ) Калядувать хади((ВАСИЛЯ)
ли і тепер ходеть калядувать. Малиє ходеть, а пазнєй
і взрослиє ходеть. Кались і Казу вадили на Щодрики,
Новаяк щедравали. Калядуєть на Ражество, а проти Нова
го году засєвають. Їм гроші дають і літру наливають,
гуі яйця дають, і сало дають. Вани ж ходеть, а патом гу
Щеляють. Це взрослиє, а малиє з Казою не ходеть. Ще
дравать ходеть вечорам. Засєвать ходеть і дєвчатка,
і хлопчики, і падростки. Оце так щедровали:
Я маленька дєвочка,
Як у полі квіточка.
Спадничка рябенька,
Чоботи
Чоботи коркові,
Будьте
Будьте з праздничком здоровії!
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Записали О. Васянович та С. Маховська
29 червня 2010 р. у с. Короп’є
Козелецького р-ну Чернігівської обл.
від Карпенко Мотрони Яківни, 1918 р. н.,
та Жовнір Галини Максимівни, 1941 р. н.

тильки. Сєно тадє кладуть курам у кубло, да кури несуться. Проти Рожества Мароза гукали, а тепер уже
не гукають. Казали: «Мароз, Мароз, іди кутє єсти. Ой,
Мароз, іди кутє єсти». Так три рази. А тадє вже: «А не
йдеш кутє єсти, не йди і гречки марозить». І треба
стукать у стену. А вже на Новий год як кутя, Багата,
вже інше варить, а інше і не варить. А на Багату кутю
вже все єдять. […] Це ж коли кутя, дак в окно треба
стукать або іти на угол, там, де ікони, да стукать по
углу і казать: «Мароз, Мароз, іди куті їсти, а весною
не приходь, нашої пашниці не морозь!». А колись моя
падружка казала (вона сама з Гути була): «Вийшла,
по углу стукаю да Мароза гукаю. Батьки ж вже посіли за стіл, да кажуть: “Іди ж Мороза погукай”. Я тільки пішла до хвіртки і кажу: “Мороз, мороз, іди куті
їсти”, а він каже: “Іду, іду дитятко, іду!”. Я чкурнула,
а мужчина йшов з другого села та й заблудив. Бачить,
світиться у вікні світилко». Да уже погукали його до
хати, да посадили куті їсти, да посадили вечерять, да
переночував він у їх. А на ранок снігу, каже, було по
пояс, не міг вигрести.
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АНДРІЯ Дівчата
ата варажилі. Дрова насілі у хату аберемаберемками, палєна щиталі: да пари чи нє. Це у хату вносить
треба. Сєялі на покуті на дварі сєм’я. Я такого не рабірабіла. Сєялі і слухалі, у яку сторану сабаки гавкалі – у ту
сторану замуж пойде. Через варота чобати перкидали.
Всього було. Придумували всього. Я так не варажила.
Це на Андрея так варажили. [...] Коноплі сіяли виховиходили, рукавом заволокували на углу:
Андрій, Андрій, насію на тебе конопель.
Буду хреститься і молиться, що мені
присниться.
присниться.
Чи міх, чи торбина, чи вірна дружина?
му ні слова, лягали спати.
І нікому

ОВОГО Варки і Савки
Савки пастелють дарогу,
МИКОЛИ ЗИМОВОГО
а Микола гваздьом заб’є. Зима. Уже замерзне.
Ку тю мі варім. Перемієм у
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
акропі, а тоді наллємо і ставим у пйєч. Варім з ячмеячме
ньовой крупи. Це перловка. У пече воно стаїть, менмен
придушаю. А тадє всипаю туди чи маку чи ще шо приду
маєм, а тадє сахару і мед я давала. А тадє паставила у
пйєч і вана так виведе. Накриєм так черепочкам, мисачкаю. Вершок харашо. Мий батько всєгда зрезував
вершок курам, аби кури папробувалі. Ми кутю паємо,
а назавтра курам дамо. Кутю варять три раза. Зветься
кутя перад Ражествам просто кутя, а таді проті Новаго году – Багата, а паслєдня вже перед Крещенієм – Галодна. Зварили кутю і на покуть несуть, і узвар. Береш
несеш і кажеш: «Іде кутя да покутя. Чи чуєте дєти?».
А дєти атвечають: «Чуємо». – «Дай Бог, шоб і на той
год чули». Це три рази нада казать. І це становимо на
покуть, там сєна трошки. Тадє витягуєш узвар: «Трусєть, дєти, груши». А вани кажуть: «Трусимо». І це
тоже так само три рази. На кутю гатовили дванадцять
страв. Вани далжни буть посниє. Це ж учитуєтца і
силь, і вада, і крупа, і сахар, і хлєб. Усе. Рибу жарилі,
квасолю варилі. Таке усе. Дванадцять страв. А пасниє

Посівали
Посівали ходили:
Сію, сію, посіваю,
З Новим годом поздравляю.
Сійся-родися жито, пшениця
Та й всяка пашниця.
Коноплі під стелю,
А льон по коліна,
Щоб у хазяйкі голівочка не боліла!
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Як Галодна кутя, то тадє
Мароза прагонять: «Мароз, Мароз, не йди кутє єсти,
не йди і гречки марозить». А єсть такиє… У мене брат
був, то як прагонили кутю, то брат вийшов да стреляв.
Вон ахотник був. А я, у мене тут сарай був з павйєткаю, а там варота з каліткаю. А я така невелика була,
да взяла палєна да вдарила па воротях, а те палєна
надскочила да вдарила мене па калєну. Бралі аберемак
дров і па варотах, праганялі Мароза.
Ой на реці, на Йордані,
Там мати старих зібрала,
Свого сина Ісуса Христа
На колені колихала.
Де взялися три янгели,
Взяли сина Ісуса Христа,
Да й понесли на небеса,
А небеса розтворилися,
Всем святим поклонилися:
«Добрий вечір!»
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ВОДОХРЕЩА Мой батько кались був старастою у церкві. Довго був, поки церкву закрилі. Дак оце вже ж на
кутю, проти Крещенія, йде на луг, проти магазина, до
Десни, а там у нас така речка Старуха. Так усєгда на
тий Старусі випилювали хрест і аблівалі квасам буряковим, шоб розовим був. А тадє вже на Крещеніє
правиться в церкві, а тадє вже виносеть хрести люде,
скильки там. Люде йдуть да речки. Яки не мароз чи
шо, а йдуть да речки, там у речци вже хрест стаїть.
Пасвятить воду, паправить, а тадє набирають. Там
стреляли. Там Ардань, на Ардані єздили коньми. Це
раньше. Тепер же не єздєть. Були у людей коні, маладьож єздила. Стариє там кала хреста, там правитца.
А тиє там па лугу єздеть, стреляють. Дома вада та
стаїть, он у мене іще стаїть. Покропеть кругом. У хаті
сначала, патом ідуть у сарай, скатина була і скатину
кропеть, і сами п’ють, і сами вмиваються. В калодєз
лили. Батюшка ходить послє Крещенія і Ардані пише
на стені, а на дверах – хрещики і крапить у хаті. Трещи
не трещи, а вже минули Вадохрещи.

ЮРІЯ На Г
Григорія
ригорія Храм у Карпилавци і Рудні. Як роро
дичі є, то ідем. Ми на Рудню ідем на Храм. А у нас
на Тройцю і на Міхайла Храм. Так да нас тадє прі
пріходили, і тут гуляли і два днє, і три днє. На Храм
кала церкви не абйєдали. А як сєльськіє, то сходи
сходились. Оце беремо своїх родичов, а ви своїх і водим
по хатах: то у мене гуляєм, то у вас. Таке було, шо і на
третій день гуляли. Казали: «Бог Тройцу любить». На
Григорія хадили у поле з батюшкаю. Хадили з хрес
хрестами, батюшка ішов і крапив вражай. Правив. Там не
обідали, а па житі може і качалися, но я ще таді була
мала. Григорій адин у гаду, а Миколав два – асєнній
і весняний.

Е

СТРІТЕННЯ Стреченнє – стрекаєтца зима з лєтам. Буває таке, шо як великиє морози, то послє Стречення
все тлєє. Як да Стречення нап’ється пєвень вади, то
ще стильки седєтиме пасля Стречання. На Стреченнє
хто хадив па воду святу, а хто не хадив, то брав саса
силки [бурульки]. Вана буде стаять так, як свята вада.
Набирають вади і вана стаїть так, як сьагодні набрата.
Так сама і з сасилками.

люде є. Ідуть на Паску у церкву з паскаю, шоб посятить. До дванадцяти часов ставлять паску у церкві,
а люде стаять у церкві. Правиться там. То дяк читає,
то поп читає. А тадє в дванадцять часов входять у
церкву, забирають хрести і паски люде забирають,
і люде становетца вкруга кругом церкви з пасками.
І свєчки светєт, кожде в свою корзину ставить. А поп
іде, виходить з церкви, з охристами ідуть папереду,
а поп іде, а слідам п’євча іде, співає. А поп іде з мачалкаю і святить, святить. І сюди, і туди, і в кашолку.
Дак тадє входеть у церкву, і ще не ввийдуть у церкву,
а у дверях уже поп кричить: «Христос васкрес! Христос васкрес! Христос васкрес!». А люде адвічають
ровна «Ваістіну васкрес!». Люде цілувалися у церкві,
бо ж кажуть: «Цілуйтеся, мілуйтеся – хто кому рад».
І баби, і маладиє, хоч і знаєш, і не знаєш, а целуютца.
Да Вазнесенія так здароваютца: «Христос васкрес!» –
«Ваістіну васкрес!».

Ф

оки – землє не доки. Вже буде земля розрозЯВДОХИ Євдоки
тавать.

знують. Кажуть, шо картошку третреСОРОК СВЯТИХ Празнують.
Соба внести в хату. Хоч карзинку внесєть. Якшо на Сорак святих мароз, то вже не буде марозу. Як не буде
марозу, то ще буде сорак марозав пасля Сорак святих.

ІМ

тошку вносили у хату. Цей год
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Картошку
було холодно.

Благавйєщеннє – велікий празник.
БЛАГОВІЩЕННЯ Благавйєщеннє
Калісь адин дядько разгавлявся на Благавйєщеннє,
гу
ще ми дєвками булі, дак у йаго ж дачка була, ми гукрас
ляли там у хаті. Прийшов, взяв такий стручок красного перцю, адрезав сала кусок і седєв і єв. Празник
же великий, як Паска. Казалі, шо до Благавйєщення
даже нельзя заступам землє капать. Гарадить можна,
Благав
тильки ж не на Благавйєщення. Яка пагода на Благавйєщеннє, така і на Паску. Це буває. На Благавйєщеннє
холадна і на Паску буде. Чи там дощ, чи снєг.

СЕРЕДОХРЕСТЯ На Хрестя сарока кубло кладе. Пекли
«хрести» і кались. Як єдуть арать первий раз, то беруть «хрести» і дають коням.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Як посвятять вербу, то б’ють і кажуть:
«Не я б’ю, верба б’є. Не я б’ю, верба б’є. Не я б’ю, верба б’є». Вербу ставить у хаті. Вана сахраняє ад грому.
Карову праганяють первий раз тею вербою. Прийшов
Вербич – кажух тембич. Бо холадно на цей день.
ВЕЛИКДЕНЬ У церкву на Паску беруть паску, беруть
яйця, беруть хлєб. Усе беруть. І силь, і пшоно, і мандрику. Ножика я не брала. Красять красками, а ми
красимо цибульою. Набираємо лушпиння у каструлю і варимо. Дак такиє красниє яйца. Кались дєти
хадили христавать да всєх. Хто не жадний, так і на
дарозі іде і дасть яйце. Як жадне, так пажалєє. Всякиє

Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я На Тройцу хату абстиркували. Ламили зелену
ТРІЙЦЯ
летрень чи у мене там липа велика. Рвали у кругах ле
летрень
лепеху пахущу, розтилали па масту у хаті, калідорі, па
пеху
двару. М’яту на викна станавили, ще й па лепешині
паставиш. М’яту чи якиє там цвєти паставиш у баначку. На варотах таже стиркали, а на сараї нє. Вано
може і тиждень стаять, а я три дні пастаяло, а на четвертий забрала, у зв’язку зв’язала да палажила, а тадє
як цибулю плетем, то на лепеху. Субота перед Тройцею – Клєчальна субота. […] Колись я ще в Рудні
жила, дак там же я як дівка була, там на в’яз колесо
хлопці сперли, таке з того ж воза дерев’яного, а тоді
ставили туди куля солом’яного і зробили лице таке,
наділи винок, платок, жилєтку, спадницю, вишиту сорочку. «Куль» – солома, це в’язка соломи. І таку дівку
посадили, що молода ціла сидить там. А це я бачила
в Моровську таке було, коли я ходила в церкву. Тоді
вже гуляють коло єї цілу ніч, співають, танцюють, стережуть же ж, щоб ніхто не вкрав тої дівки. А тоді вже
днів два-три постоїть да й забирають її. Як зветься, забула вже. Коли вже зняли, спалять солому ту, а одежі,
що понадавали, люди позабирають.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Я як була малою, дак на могилу русалок проводила. І на могилку носила маленькому братику свому. А жєнщінє, дєвочкє, дак віночок
в’язали. Із волошок там, із якось інших.
ІВАНА КУПАЛА Не бачила я, но кажуть, шо папарать
цвіте. Вноче цвіте. Так вана цвіте, да тольки нехто єє
не пабачить.
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ІЛЛІ Пасля Іллє у воду нельзя лєзти, бо Ілля у воду намачівсь. Ілля наробить гнилля. На Іллю нельзя у полі
рабить, бо гром спалить.
СПАСА На Спаса бралі квєтку, бралі яблука, бралі хлєба
там кусок чи акраєц. А як уже жіта сєялі, то беруть
ту квєтку і разсєвають. Да Спаса яблак не мона єсти,
у каго дєти памерли. Кажуть, шо дитя там не єстиме.
Прайшов Спас – бери рукавички пра запас. Пасля
Спаса вже халаднєйше.
УСІКНОВЕННЯ Галавасєк – калісь казалі, шо брат брату голаву адрубав. Як падивись на мєсяц, то там відна людей. На Галавасєка брат брату адрубав голаву і
аднєс матці чи батьку. Пасне треба єсти і груш нельзя
єсти. Фрукти нельзя єсти, не яблак – нечого, шоб не
наривали нариви, то нельзя єсти.

Записав О. Васянович 20 вересня 2003 р.
у с. Лемеші Козелецького р-ну Чернігівської обл.
від Лазаренко Ганни Кирилівни, 1925 р. н.,
Стрішенець Парасковії Іванівни, 1920 р. н.,
та Федчика Василя Івановича, 1924 р. н.
ВАРВАРИ Варвара ночі ворвала.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Микола строїть мости на річках.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Наша мати намеле куті з маком, сахару. Сидить батько отак недалеко од окна і
каже: «Мороз, Мороз, іди куті єсти». Він положить на
окні, а мати тихесенько забере і каже: «О, Мороз уже
й забрав кутю». Отак нас дурили малими. […] Мороза
гукали на Перву кутю: «Мороз, Мороз, іди куті їсти. Як
не йдеш, так не йди у Петрівку, не бувай і не морозь».
клаНа кутю варать узвар і кутю. Тоді сіно на покуть кла
дуть, пироги печуть. Уже ввечері витягають кутю і
узвар і несуть на покуть у рукавицях. Кажуть: «Кутя,
кутя, до покутя, а узвар – на базар». Становеть туди ж у
угол. Обоє пиріг на верх. Те сіно лежить до Другої куті.
Кажуть, шо там домовик ночує, бо знаходили шерсть.
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА Тр
Трещі
ещі – не трещі, бо минули Водокрещі.
ВОДОХРЕЩА
Як воду святу принесуть, так хрести пишуть крейдою
і бризкають всюди святою водою. У криницю ллють,
бо там же тоже всяка нечисть є, щоб ї не було.
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ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиженнє – це злазиться вся гадина в
адну яму. Кались оцей мий дєд дак паєхали у лєс сєна
шукать. У колгоспах було худоби багато, так людям
нема сєна. А конь був, карова. Так хто де накосить. Так
і з сваїм работникам із сільради запрагли каня да й паєхали у лєс пашукать трави. Да як наєхали на ту дарогу,
дак конь як став дибам. Вани ж не бачать, а паганяють,
а конь як став дибам да як пашов. А вони паспадали
із воза. Якби не вскочив тими аглоблями в дерево. Як
вон не вбився. А то не знайшли б. Вани лізли адне праз
адне. Казав, шо праступить нельзя. Це адно. Так вани
ж тадє угледили да хадили каня шукать. А вани лєзли
у яму. Там яма була, то вани всє туди лізли. Це ж пасля
Здвиження гадюки так не пабачиш. А ще баба була отут
сусєдка. Так на Здвижаннє пашла в лєс па гриби. Так
пашла да казала, як найшла на ту яму, то єлі адишла.
Кала теє ями так спужалася. Так прийшла дадому, а це
ж і людей було багато на вулици. А вана прийшла, а скаскамейка була занята, то вана свою юбку рато разаслала,
сєла і каже: «Люде добриє, оце живу, а некали не бачила
такого. І закажу і дєтям, і внукам, і правнукам, шоб на
Здвижаннє у лєс не йшли». Так це точно таке було. […]
Колись, на Здвиженнє, Воздвиженіє Христа мій покойпокойний хазяїн собрався в ліс по гриби. Кажу: «Голубчику,
не йди в цей день, не йди в цей день!». – «Ні, пойду.
В цей день саме багато грибів, тільки дощ пройшов.
Тепло, пойду грибів принесу». – «Ну, іди». Пошол він.
Приходить бєлий, як бумага. Кажу: «Що случилось?». –
по«Було б тебе послухать, нехорошо, що я тебе не по
слухав». – «А що ж случилось?». – «Ну, – каже, – отакії
кагриби, нагнувся ж я, беру гриби, тоді розігнувсь – ка
нат лежить. Тоді думаю, хто ж його припер, той канат.
Думаю, ну що ж канат тут лежить? Переступлю я його.
Як став я переступать, голубко моя! Отак, – каже, – гадючі голови стали вистиркуватися з того каната в усі
канці. Господі! Як стрибанув я на п’ять метрів аттуда,
да прибіг!». Такий білий, як крейда. Переляканий був.
Казав: «Було б тебе послухать!». Кажу: «Казала тобі, що
гадюки злазяться в цей день, не йди туди, в ліс нельзя
ходить. Воздвиженіє ж Христа!».

с. Лемеші

ІМ

Ф

С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Ст
Стріченнє
річеннє – зіма стрічаєтця з літом. Як півпів
СТРІТЕННЯ
ень нап’єтця води, так хазяїн наберетця біди. Буде мо
мокре літо.

ПОКРОВА Якась дєвчина каже: «Свята Пакрова, Мати
Христова, пакрий земельку не сніжком, так листікам,
а мене чепчикам». Шоб замуж вийти. Такиє ж приказки були. Дивилися на Пакрову, звидкиль вйєтер. Як з
халоднаго краю – то халодна буде, а як зводсель – то
тепла. Признавали так. Так воно і було так. Казали, як
ідеш у Карпилавку на Храм, а вйєтер поли разкидає,
значить, буде тепла зима.

Я
ВДОХИ
ВД
ОХИ На Явдоки
Явдоки зими не доки.
ЯВДОХИ
С
ОРОК СВЯТИХ Як буде Сорок святих, то ще буде соСОРОК
рок морозов.
Т
ЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олєксія вже вулікі наЕПЛОГ
ЕПЛОГО
ТЕПЛОГО
чинають виносить.
Б
ЛАГ
БЛАГОВІЩЕННЯ
Колись на Благовіщення у землі не робили, бо Бог ще не благословив. На те і Благовіщення.
Городить не можна, бо колок же тоже забивать у землю.
Яке Благовіщення, така й Паска. Але не сходитца.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Верба у хаті, щоб напасті не було, шоб
добре було. Оце пройде з церкви, святу вербу принесе,
б’є усіх, хто є у хаті, щоб здоровий був. Як подходить
друга верба, так цю кидай у піч, а під ноги не кидай.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть хрести випалювали на
сволоці.
ЮРІЯ На Григорія должна заховатця ворона у житі.
А може й колос викине, то це на врожай. На жито виходять із охристю – з цехом усі люде йдуть і в житі
правет, світет. Щоб урожай був, шоб дощі пролились.
По житі не качалися. У житі хрест робят, стил ставят,
воду святєт і кропет тодє.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Микола не без колоса, Свята не
без краски, Петро не без паски.
ТРІЙЦЯ На Тройцю несуть у хату клечаннє, коло хати
закопують. Через тиждень усе викидають, а якусь голину оставляють од грози. У хаті оставляють. На вікна
клали часник од відьом.
ІВАНА КУПАЛА Папороть цвіте на Івана Купала. Вона
цвіте тільки один час, а хто її візьме квітку, так усе зна-
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тиме, що робиться. Один ішов у постолах і у постола
цвєток заховався. Так він каже, шо знає, шо коняка
рже, так шо вона хоче, корова мукає... Ну, це такиє
прибаутки. Упав, значить, цвєток йому у постол.
ПЕТРА І ПАВЛА Од Петра до Роздва повгода. Петро уже
осєнні празник, уже повертає сонце із половини.
ПАЛИКОПА Паликопа був. Хто буде робить, у того, як
жатиме чи копи возитиме, так має зайнятись віз або
на полі займеться. Це не Пантелій.
ІЛЛІ Ілля наробить гнилля. На Іллю дощі йдуть, вже
жнива не так ідуть.
СПАСА Минув Спас – бери рукавички про запас.
ПОКРОВА Послі Покрова начинають жерела оживать і
вода начинає прибувать. «Покрова-Покривонька, накрий мені голивоньку, хоть трапицею, аби була молодицею». На Покрову з якоє сторони погода, з такоє
буде й зима, як з востока чи сєвера, буде жестока зима,
а єслі з юга – то буде гнилая. Це за вітром.

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР До схід сонця купались, хто боліє,
і воду вилити на розсаньки, щоб ніхто не ходив. Діжу
мили (не підв’язували).
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Несли святити порося, солі, паску,
яйця, сир, масло, хрін. Їли хрін натщесерце од гадючки – як розговлялись. Умивались з червоного яйця.
Скорлупки закопували од осоту, на кладбище не
йшли. «Христос воскрес! У мене сир єсть!»
ОБЛИВАНИЙ ПОНЕДІЛОК Ходили хлопці по хатах, де
є дівки: «Давайте обливанці». Як не дають яєць, то на
вулицю не виходять. Навбитки гуляли. Ловко, як умре
на Паску.
ЮРІЯ Григорія.
гульигорія. Ходили на жито, качались по полю, гуль
качаня була, гарбузи колись в колгоспі садили, то кача
лись, щоб великі були. Корову перший раз виганяли.
ПРОВОДИ
ОВОДИ Тр
Три
и рази на могилі качали яйця. Їжі не
оставляли на могилі. Остатки горілки виливали на
могилку.

Е

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО На Михайлове Чудо сіє мущина жито. Іде другий і каже: «Шо ти сьогодні робиш,
сьогодні ж Чудо». Він каже: «Хай Бог просить, я й не
знав». Так воно як уродило, то й не знав де дівать.
А той уже діждав через год. Та на Чудо посіяв, так у
нього по два снопи на гектар уродило. От чудо. […]
Хати колись крили соломою. Криє на Чудо хату солосоломою, як кончив крить, зразу загорілось.

СЕРЕДОХРЕСТЯ Пекли хрещика (один для запасу, для
закону), перший раз – з’їсти натщесерце. Корові теж
давали, як перший раз виганяли на пасовисько.

В
ОЗН
ОЗ
НЕСІНН
ННЯ
Я Возн
Вознесеннє
есеннє (був Храм). Колись баби ви
ВОЗНЕСІННЯ
виносили дітям млинці чи пампушки.

Ф

Т
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я Зел
Зелена
ена неділя (Свята). Березу ставили у дворі,
ТРІЙЦЯ
барвінок, траву – на підлогу в хаті, полинь – од бліх, на
вокна – любисник, м’яту. Вили колесо проти Святої.
Жердку метрів десять, поверху колесо, його обвивали
стрічками, кругом обсаджували берізками, співали,
ходили.

с. Потебньова Гута

ІМ

Записала Г. Бондаренко
в липні-серпні 1985 р.у с. Потебньова Гута
Черніг
ернігівської
івської обл.
Козелецького р-ну Чернігівської
(нині затоплене водами Київського водосховища)
від Потебні Параски Мойсеївни, 1909 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
ЧІР Тр
Три
и куті: Перша, Багата, ГолоГолодна (посна). Квоктали тричі. Гукали Мороза на посну
кутю: «Мороз, Мороз, йди куті їсти, а в Петровку не
кидайди, будем залізними пугами бити». Под стелю кида
розли, щоб рої родились. Пируг з куті на Рожество роз
дають худобі. Співали:
Кутя на покуть, в рукавицях,
Кутя, кутя йде на покуть,
Чи чуєте дітки? (3)
ВОДОХРЕЩА Хазяїн наа Водохреще обходив з хлібом і
водою, порськав все хазяйство.
МАСЛЯНА На Масляну вареника робили, мили весь
посуд.
ВЕСНЯНКИ Сонечко гріє, веснянки співали. «Гу!»
співали.
Ой вийду я на вес[...]
А веснянка рясна.
Я думала, що миленький,
То соломи в’язка.
В хрещика гуляли, навесні ходили в ліс по барвінок.
В хоромину той барвінок нельзя нести, бо якраз гуси
на яйцях сиділи, то замруть яйця. На вечурки ходили
(пряли, шили) дівок вісім-дев’ять.
СТРІТЕННЯ Стрічення. Заносили воду з снігу, год стоїть – дитя заболіє, од вітру.

Р
УСАЛЬ
УС
АЛЬН
АЛЬ
Н
РУСАЛЬНИЙ
ТИЖДЕНЬ Казали про русалку, що вони
з того, хто вмре до понеділка. У поле вийде людина з
дитям, його русалки залоскочуть. На Зелену ходили
дитям,
до хреста за селом, носили вечерю, поминали. В хлівах застромлювали осичку і на воротях. Святками не
робили. Особенно в четвер (Сухий). Якщо хто піде в
поле просо полоти, то русалки просо вирвуть. Розирги (понеділок) – провода русалок. Дівчата вили вінки,
носили на кладбище. Хто на хрест почепить, а хто у
воду кидав. Співають:
Проведу русалок до бору, до бору,
Сама вернуся додому,
Проведу русалочок в чистий бор,
А сама вернуся в батьків двор.
ІВАНА КУПАЛА Огонь клали, переплигували, молодіж
ходила по селу. Царя Града збирали зілля (які в лісі
були). Варили вареники, виносили людям на ринок
(площу) покуштувать. Пастухам виносили.
ПЕТРА І ПАВЛА На Петра вішали арелю, гойдались.
Як ячмінь викине колос – потеряв соловейко голос. Бороду робили. Клали под межею хліб-сіль,
гурки, яблука, конфети, а діти сочать, щоб забрать.
Як уперве жнуть – то жменю до хати занесуть. Понеділок не зажинали (важкий день). Сіно гребли в
неділю, а більш нічого, сіно, це що мертюк (лежить
на лавці, треба виносить). Завивка – на вред, обминали його, а як не замітиш, то руки болять (треба
шептух). За пояс дубка стромляли або зелину, щоб
спина не боліла.

www.etnolog.org.ua
КОРОПСЬКИЙ РАЙОН

КОРОПСЬКИЙ РАЙОН
с. Верба
Записав О. Васянович 18 вересня 2009 р.
у с. Верба Коропського р-ну Чернігівської обл.
від Власенко Наталі Іванівни, 1938 р. н.,
Купенко Любові Іванівни, 1943 р. н.,
та Баравика Анатолія Григоровича, 1954 р. н.
ВАРВАРИ Прийшла Варвара ночі варвала.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколу Зимнього гастинці
кладуть дєткам пад падушку. Нам кались не клала –
шо тадє було класти після вайни. Я уже сваїм дітям
клала і внучці клала. На Савки мостить, а на Миколу
гвоздить. На Савки сніг іде, а на Миколу замаражує.

СТРІТЕННЯ Стречаннє – це зима встречаєтсца з весною. Як на Стречаннє півень вадички нап’ється, то на
Григорія каривка напасеться. Свічки освячують і проскурки асвячують. Ці свічки ад грому «грамницею»
називають.
ЯВДОХИ Прийдуть Явдошки – заметуть дарожки. Це
ще не весна.
СОРОК СВЯТИХ Це сорак разбойників. Як є мароз на
Сорак святих, то літам не буде морозив.
БЛАГОВІЩЕННЯ Да Благавєщення не можна у землі
рабить. Боже сахрани землю каверять, бо так ад Бога
дано. Раньше люде сильно у Бога вєрували, не то шо
тепер. На Благавєщення тильки разсаду сіють. На
Благавєщеннє люди асвячують проскурки і цюю про
проскурку кладуть у машину, шоб вона була всігда. Бо Бог
там усе бачить. Кажуть, яка пагода на Благавєщення,
така і на Паску, но вано не савпадає. Буває, шо савпасавпа
дає, але мала.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ У нас празнується саме більше Ражество – Риздво Христове. Кутю ми варимо. Хто з
чого варить. Перва кутя – це перлова каша. Кались
тавкли в ступі кукурузу, пшеницю тавкли. Бо таді ж,
пасля вайни, не було ж з чаго. Так у каго шо було, те
з таго вже ж і варило. Абав’язкова треба, шоб була з
ячменю, але як не було, то варили з чого було. Кутю
варать три рази: на Ражество, перад Новим рокам –
Багата кутя називається, а перад Крещенієм – Галодна кутя. На Першу кутю перад Ражеством нада
зварить дванадцять страв, но всі посниє страви шоб
були, бо Пилипавка. Як зварать кутю, то ставеть на
покуті. Там кладуть сіна. Я ж з свекрухаю жила, то
вана як несе кутю, вана всі три куті так несе, і це
вже як півень співає, як качка «ко-ко-ко-ко-ко, кахках-ках-ках-ках». – «А на шо це ви, мамо?» – «Шоб
радилось усе і велось». Таді уже це сіна із-пад куті
ложать пад курку чи пад гуску, шо в каго виводитца.
На покуті ставиться кутя, кладе туди хлібець, узвар
же вариться і ставиться.

бо будем залізними куцками бить». Або: «Мароз, Мароз іди куті єсти, шоб на літа не бував, шоб з жита і
пшениці уражай був. Не морозь нам не гуркив, не памидорав, не яблака». Хто шо скаже. На Галодну кутю
варожать. Чобат перекидають через варота – куди чобат упаде, то туди дівка і замуж пайде. Трещи не треща, а прайшли Вадохрещи.

ІМ

Ф

ВЕРБНА
В ЕРБ
ЕРБН
Н А НЕДІЛЯ
Н Е ДІЛЯ Вербна
Вербна неділя перад Паскаю всігда
Вербн
халодна, мала кали буває не так, а то вітер, хвища.
Прийшов Вербич – кажух терибич. Вербою свячесвяче
наю б’ють і кажуть: «Не я б’ю, верба б’є, будь здароздаро
вий на всей год». Кали виганяють скатину на пашу,
то праганяють святою вербою. Єє патом назад припри
носять у хату. Вана стаїть целий год, а таді у піч вки
вкидають,
дають, як нова верба. Вана у хаті ад грому, ад пажару,
ад
а д усього.

єм год рабила директарам дома культукультуМАЛАНКИ Я сєм
ри, то ми убиралися в українське, платки пазав’язуєм.
Хадили щедравать, Казу вадили, звєзду вадили. А щас
уже гадив два шось паменялась, то не ходять. Казу
вадили перад Новим годам і Ражеством, два рази вава
дили. На савєцкий Новий год щедравать не хадили.
Хадила маладьож там да каго, да товариша да якого.
Дєти ходять калядавать і засєвать. У нас засєвать ідуть
у шесть часов ранку, рана, гімн заграв і пашли. У мене
унучка, щас їй уже сімнадцять год, а то була менша,
то падружки прийдуть заберуть. Ми кажемо: «Акса«Акса
начка, може ти не пайдеш, ось же і гроші, і гастинці».
А вана каже: «Бабусю, знаєте шо, я вимушена – на те
Бог празник дав. Я мушу йти». Засєвать ходять усі,
але хочуть, шоб перший хлопчик зайшов. Ви ж знаєте, це ж село, маладьожи мала. Хоч би хто прийшов,
шоб знать, шо празник. Положено, шоб перший зайшов хлопчик. А ранше так і було, шо дівчата даже і не
хадили. А щас же жизнь паменялася. Всє хотять гроші. Кались же хтось дав канхвета – така вже радасть,
а щас же хатять гроші. Кажуть: «П’ятак неважний, давай руб бумажний».
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Галодну кутю є такиє
люде, шо ідуть у церкву, там уже воду святять. Вани
нечого не єдять, галадають. Це називається Галодна
кутя. Мароза на Третю гукають: «Мароз, Мароз, іди
кутє єсти, а лєтам не бувай, жита-пшениці не тєряй,

ЧИСТИЙ
ЧИС
ИСТИЙ
ТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть нада дадому дайти, шоб
свічечка гаріла, випалюють крапачками чи рисачками
хрестик. Тей хрестик ад відьмав. Падкурували цею
свічкаю, шоб не баялися грому. […] У Чистий Четвер
мама вже воду гріє, вимиває нас, викупує, прибирає
усе сміття. Називається ж Чистий четвер. Із церкви на
Страсть ідуть з агнєм. Випалювали хрещики на дверях, а главне, шою пад іконами на сталі був хрещик.
Таді брали таке стікло з фанариками, а щас примудрилися: капронову бутилку адрізав і свічку приносиш
дадому. Цей хрещик у хаті ад грому, ад напасті усякає,
і ад блудства, ад усього. Страсна свічка ад усяго. Єю
скатину присмалювали, якусь утку чи гуску, як виганяють на пашу, то тоже присмалюють. Як у людини
шось там падарвало на пальци чи шо, то страсною
свічкаю закапували. Вано пече канєшна, но кажуть,
шо помагає.
ЮРІЯ На Григорія на жита хадили росу сабирали, у каго
очи балять. Скатині хвасти падрезали на Григорія.
Воду святеть на Григорія. Раньше хадили на жита святить з церкви да каго там. Счас нє. Нарве жменю і паложить у церкві. А раньше виходили з охристю, з усім
на жита і на житі святили воду, а па житі не качалися,
я такого не знаю.
ТРІЙЦЯ Тройцу празнавали. Підем у ліс, хлопци, дєвки, украдемо деревину, таку разпору десь украдемо ад
вазив, привеземо, десь захаваємо. Неділь за дві десь
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захаваємо ад лісника. Таді цілу ніч робимо арелю, крутілки робимо. У нас тут на балоті була ареля. Дівчат,
хлопцав з усього села пазбиралася, пазходитца. Вана
ж у нас не адна. У нас і тепер є там нижче, стаїть ареля.
У суботу перед Тройцею липу ламають, клен, рагазу
(аір), трава така пахуча, м’яту, любисток, в кого шо
є, заносять у хату. «Клечальна субота» називається.
А зелень ця уся називається «клечання». Траву косимо і трусимо па хаті. А на дварі шоб береза була, асика.
Асика і тепер стаїть у нас на воротях, шоб не хадили
відьми. Казали старинниє люде: «Давайте заложувать асику, шоб не залазила ведюга». Кала хати березу
ставлять, а кала хлева асику. Святять у церкві зелень.
Приносиш, пасвятиш і дадому забираєш, і дома вано
стаїть. Адна женщина тей год сабирає ту траву, шо
у церкві трусили. Я питаю: «Нащо ти її сабираєш?».
А вана каже: «Це як миєшся, то харашо цю траву лажить у ванну». Клечаннє стаїть скольки хочеш. Бог
же Тройцу любить, то не менш три дні. Раньше його
на хату викидали, скатині, а тепер виніс на дарогу, на
мусарник.

ПОКРОВА На Пакрову дєвки, шо не павиходили замуж, ідуть у церкву, становетца на високий мист, там
де батюшка заходить у церкву, кала вівтаря, і просять
Бога, шоб замуж вийти. Я не хадила малитца, бо в
дев’ятнадцять год вишла замуж. Казали: «Пакрованька, Пакрованька, пакрий маю галованьку». Циган казав: «Пакрава,́ Пакрава́ – середина лєта».

КОРЮКІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Довжик
Записала Л. Артюх
29 липня 1985 р.
у с. Довжик Корюківського р-ну Чернігівської обл.
від Демченко Усті Мусіївни, 1911 р. н.
ЙОРДАНСЬКИЙ
ДАН
ДА
НСЬКИЙ С
СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ЧІР На Голодну кутю ворожили. Хлопець бере в рота пирога, кусає й біжить вули
вулицею, яку стріне, так буде його дівку звать. Чоботом во
ворожили – через хату кидали. За кілля бралися руками:
«Удівець, молодець».

Е

ІВАНА КУПАЛА У нас сільна празнували Івана Купала.
І щас празнують. Кала річки сабираютца, виступають.
Возять туда агонь цей, Вадянога рабили. Як паложана,
усе рабили. Перестрибували через вогнища. Раньше
батюшка правив на Івана Купала кала криниці, але не
знаю, для чога.

теї ямачки, а там їх... Ядавитиє всі хаваютца, а вужи
можуть ще буть і гадюки вадаплавниє. Здвиження, бо
земля здвигається.

ІМ

Ф

ПЕТРА І ПАВЛА Всяк було.
ло. Було шо жнива начинали
да Петра, а було шо і пасля Петра. Як паспіє. Цей год
пасля Петра начали. Жнива кались як начинали, то
з клубу йдем да трактаристав, да камбайнерав. Хорланка у нас там була. «Вербиченька» звалася. СпіваєСпіваємо їм там, ленти перев’язуємо. Інтересна було. А дома
як зажинав, то вийшов, перехрестивсь: «Благаслави,
Госпади!», і начинав.

П
РОВОДИ Яйця качають
качають по могилі на Проводи. На
ПРОВОДИ
Навхрест качають од голови до ніг, права наліво. Цілу
Цілують у хрест. Оставляють яйця на могилі. А батюшки
забороняють: «А то пси заберуть і будуть поминать».
Однаково оставляють конфети, пряники, для пташок.
Коливо не становлять, але їдять три ложки. Як пташка
возьме, то хороше.

ІЛЛІ Пасля Ілля
ля купатися нельзя, бо Ілля у воду паспасцяв. Ілля нарабив гнилля, бо пагода меняєтца. Бо да
Іллі сохне сіна і в халадку, а посля Іллі всьо. Асінни
празники.
СПАСА Прийшов
ов Спас – бери рукавички пра запас.
УСІКНОВЕННЯ На Г
Галавасіка
алавасіка усе можна рабить, но
преднеможна гострого брать у руки. Кались у нас пред
сідатєль казав: «Хтось камусь адрубав голаву, а ви
празнуєте».
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Завтра
тра Чуда. Я розкажу вам, яке
тра
Чуда. Я ще таді у школі рабила. Директар же папрасив, шоб пакапали яму, гарод. Ми капали, а у мене був
такий красівий германській кашельочек. У мене там
було чатири рублі на ти гроші чи шо. Ну лежав тей кашельок, як вада змила. Некого не було, і нема. Мені не
так було його жалка, як те шо син мені падарив. Тепер
навесні він просить: «Пасадіть же дівки картошку».
Ми пашли садить. Вирали кашельок і гроші лежали в
кашельку нетлінниє. От і вчудила чуда. А ще тут адна
женщина пашла на Чуда жать жита, а вана беременна була. Казали: «Да не йди жать, бо ж Чуда». А вана:
«А, каждий день Чуда». Дак урадився хлопец, Гриша
Пушкарик, і руки не було у йаго.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження – це всі змії злазяться.
У ліс не мона хадить. Мені кались паказали, як вани
злазяться. Мені було гадив п’ятнадцять. Падвели да

ЮРІЯ
Ю
РІЯ Як
Як пер
перший раз вигонили худобу на поле, виносили хліб і сало. «Вигонщина». Як пасе постоянний
сили
пастух, то ще раз на Петра хліб і сало. Як вигонили на
Паску, виносили й паску.
ВОЗНЕСІННЯ На могилки
йдуть у Вознесенську середу,
́
постне несуть, старі баби і дітки малі. Мужики йдуть
тільки на Проводи. Громадський обід по гуртах, по
три табунчики на кладбище. Зносять їстівне.
ІВАНА КУПАЛА У сусідньому селі Савенках гуляли
на Купального Йвана, купалися й русалку возили на
лодці.
ПЕТРА І ПАВЛА На Петра й сир печений виносили
(сирна паска).

с. Тютюнниця
Записала Л. Артюх
27 липня 1985 р.
у с. Тютюнниця Корюківського р-ну Чернігівської обл.
від Васько Проні Гаврилівни
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Нельзя святої шалупки розкидати,
щоб миші не їли, скорлупу од крашанок свячених на
воду кидали. Святили паску, крашанки, мандрички
(сир з маслом і яйцем запечений), м’ясо, сіль, мак у
вузлики. Святили накрите настільником. Маком цим
обсипали корову-первістку весною.
СОРОК СВЯТИХ Варили «сороки» – сорок вареників.
ЮРІЯ Яйця по житу качали.
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ла, як ми у полі жили, а батько у селі на работі був, то
поки вон прийде, а треба ж вечерю становить.

с. Кладьківка
Записала Л. Артюх 1985 р.
у с. Кладьківка Куликівського р-ну Чернігівської обл.
від Демочки Феокисті Кирилівни, 1902 р. н.
ЮРІЯ Григорія 6 травня. На жито ходили, правили й
святили. Веснянки збиралися співали.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. На покуті гілка стоїть. На воротях, на колодязі, на городі траву кладуть. Тиждень у
хаті не метуть. Посеред села челядь ішла під гармошку. Були балачки, шо на Троїцю русалка ходить. Нечиста сила по очерету ходить. Дівчину не вбирали
русалкою. Полоть не можна. Миються, прибираються. Як на Троїцю – всі в зелене одягають незамужніх
померлих дівчат і ховають у зеленому вбранні.

МЕНСЬКИЙ РАЙОН

Ф

с. Величківка

МАЛАНКИ На Щедруху треба шоб було дванадцять
страв. На Щедруху Казу вадили. Ого, у мене в хаті
перекидалася тая Каза вгору нагами. У мене і в цом
гаду Каза була. Хадили па радні, а кались то по всьом,
папуд хатами і па всіх людях паздравляли. Співають:
«Го-го-го, каза, Го-го-го сіра...» Забула. Лучче не буду
гаманєть. Ходять дєти щедрувать, але вже мала. В цом
гаду мая сасєдка тут напротів казала, шо не нужно
щедрувать, старцувать хадить. Вже цеє адходить. Мо в
каго раднєйших і були, у мене, спасіба, були. Ще не за
забута патамушта. Це харашо, аякже. Ми ж не забуваємо
своєї тиєї жизні, шо ми були кались малими. Хто гро
гроши, хто гастинци дає, як хто живе. Дєти тепере хочуть
гроши, але неколи без гастинцав не було, бо ж стидно
не дать дитяті гастинца. Це такечки ввечері, а таді ка
каторі менші дєти, то і вранци ходять. Як інтересуються,
то і дєвчата бєгають і хлопци, але це вже якась менше
дєвчат, видно таго, шо вже адходить. Кались і дівчата
хадили, і хлопці. Казали: «Сєю, засєваю, з Новим го
годам вас паздравляю, дабра і щасті, і здаров’я желаю».
Хто шо придумає чи як дома скажуть. Бальшиство, як
сєє, то так перед сабою перед нагами, а я казала, шо
сєє,
сєйте, шоб ускрозь було, шоб аж да покуття летєла.
Таму, шо празник є празник. Я, як менє мати кались
разказувала, шо на Галодну Кутю, шо перед Крещені
Крещенієм висипала хоч патрошку зерна, шоб радила і так і
примавляла. А таді птиця збирає і сад менє помагає
абраблять.

Е

ПЕТРА І ПАВЛА Зажинати – як завтра жати, зажинки
робили з жита й стоїть сніпець на покуті, поки й молотять. Обмолочують й у сівальне зерно додають. Обжиночний сніп не робили. Бороди не робили. Як кінчали жнива, по домах робили обжинки (шанували).

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Калядувать дєтки хадили пад вокнами, а ми як на полі жили, то де би ми хадили. Да
діда да сваго, Мошка йаго називали, ми хадили. Я вже
пазабувала. У нас там на полі взрослі не хадили, а вже
як стали у селі тут жить, то взрослі хадили, вертепу
насили. Вертепа – це така звьоздачка велика, украшена, только шо на великой палці. Там чимало променьов було. Да радні у хату заходили, а так пад вакном
колядували. Пакалядують, а таді як хто панімав, хто
гарілку дає, хто гастинці дає, хто шо хоче. Адин день
тольки колядують на Ражество.

Записав О. Васянович 12 вересня 2009 р.
у с. Величківка Менського р-ну Чернігівської
ернігівської
ерніг
івської обл.
від Набок
бок Марії Іванівни, 1932 р. н.

ІМ

МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Микалая пекли дєтям мимикалайчики, це вже тепер всякиє гастинці в магазінах,
а таді пекли самиє микалайчики.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
Ку тю ми варимо, чого ж би не
варили. Да ще кругом хати носили, покуль меншими
були. У мене тепер дочка у селє, дак я не знаю, чи ноносять чи нє. А я сама вже не ношу. Ізвару, паставлю на
покутті аж поки вечор. Кутю варимо із ячменя, із перпер
ловки. Кались ячмєнь у ступі тавкли. Кутю нечим не
заправляли. Так вадичка да крупа і зваримо. Можна
алією мазать. Це на Галодну кутю кругом хати хадили
і питали. У хаті питали: «Хто ходить?». А старше, шо
несе кутю, каже: «Сам Бог». – «Шо робить?» – «Кутю
носить і хрести пише. А шо вписне – пирага вкусне».
Так три рази треба абайти. І де вакно, і де двері в хату
входить, то вгарі і внизу хрещики пише крейдою.
Мароза на кутю кличуть. Пасля таго як кругом хати
пахадив, за стил садимся і саме менше гукає Мароза:
«Мароз, Мароз, іди кутє єсти, а на лєто не йди, бо будем желєзними пугами сєкти». Кутю варять три рази:
перед Ражеством – Галодна кутя, на Щедрий вечор
перед Новим годом тоже варать кутю, але не ходять
кругом хати, перед Крещенієм варать кутю і тоже не
ходять. Тольки перед Ражеством ходять. Не знаю, як у
каго, а у нас не було меду неколи, то ми не заправляли.
Кутю ставимо на покутті на сєно, на кажду кутю таді
дабавляємо. Я таді йаго на чердак закидаю, шоб сєно
не вибувало. Кутю вперед ставлять на покутті, а таді
ходять кругом хати, а таді знов ставлять на покутті і
сєдають єсти. Із кутьою у нас бальшинство мати хади-

ВОДОХРЕЩА На Крещеніє хрест вирізували на речці
з льоду. Отут, де тепер мост, то тут недалеко од мосту вирезали хрест із льоду, станавили і святили воду.
Це тепер вже не так святять воду. Тепер святять коло
церкви. Кались стреляли угору і голуба пускали. На
Галодну кутю да вечера не єдять нечога, так дають
усєм патрошку вади святоє папробувать. Папереду
пакроплєть у хаті, а таді хрести пишуть, хлєва крапили, худобу, шоб скатина вадилася, шоб благапалучіє
було. І там тоже на лутках хрести пишуть, як у хаті.
Як у мене дєтвара була, то я хадила крапила, а вани
писали хрести. Кались були сильнєйши морози на
Крещеніє, а тепер я б уже не сказала, шо вани таки
сильнєйши. Пасля Крещенія меншають морози. Казали: «Трещи не трещи, а прайшли Вадохрещи».
СТРІТЕННЯ Стриченнє – зима з лєтом стрекаєтца. На
Стриченнє як пєвень вади нап’єтца, так да Григорія
вол напасеться. Светять свєчку у церкві на празник
люде. Убирають тольки одну свєчку у церкві – кругом
обкладують квєтками, саме главне васильками. Довго
вана у хаті стаїть. Вана ад грази. Треба запалить, як
граза.
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СОРОК СВЯТИХ На Сараки треба да сход сонца занести
трохи карташин у хату, шоб па сорак карташин було
у кущи. Я як кали то три карташини, а кали то і чатири занесу. Неколи без картошки не були. В цей день
пекли разні вихватні таки. Тепер же печеня купляють
разні, хто шо, а таді ж вихватні пекли, сахаром посипали, шоб таки вкусни були. Це коржики таки. Пекли
сорак штук. Каждаму мученику па вихватню.
БЛАГОВІЩЕННЯ Благавйєщеннє – празник не великий, не малий. Я кали да церкви хадила, а кали і не
хадила. Як на Благавйєщеннє петух вади нап’єтца пад
стріхаю, так вол напасеться. Чепать землі да Благавйєщення – Боже сахрані. Не будить землю, а чого не
знаю.

ЮРІЯ На Григорія кались хадили на жито, а теперечки не
знаю такого. З батюшкаю хадили. Там святили жита.
Не абідали там. Па житі не качалися. Бальшинство на
Григорія виганяють каров. Благаславляли на Григорія.
Кались пастух пас каров. Тут три табуни каров. У нас
паачеродна пасуть. У череді у нас сорок три карови.
Ранше пасли па три двори в день. Пастух тепер стоїть
70 рублєй у день. Хочеш сам паси, хочеш утрох. Больш
нечога не дають. Люде малако здають чи па рублю, чи
па руб двадцять. Я неколи не падрезала карові хвос
хвоста, шоб не падрезать малака. А чи вано правда, чи не
правда, я не знаю.
МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО
Мікалай єсть весняний, а єсть у
ИКОЛИ В
ЕС
ЕСН
НЯНОГ
ОГО
О Мікал
восень. На Храм ходеть люде. Да Міколи не сєй гречки.

Е

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербна недєля всяка буває. Як у каго
каривка є, то виганять на пашу абав’язково святою
вербичкаю. Як придуть з вербою дадому, то били усєх
і казали: «Не я б’ю, верба б’є. У тиждень – Великдень.
Недалечко красне яєчко. Расти великий, чи велика як
дєвчина, на увесь год». Всєгда била. Дарма, шо у мене
вже великі внуки і цей год била. У мене ще каривка
була, а вже у цьом гаду аддала дочци. Кажу: «У тебе
дєтки, то будь здарова і скачи». Вербу ставимо у хаті –
вана ад грому. Як немає верби, то всяк може буть.
Було, шо і садили єє, шоб вербичка расла.

кам будьте здаровиє!». Їм дають яйце, а інше ще й гостинця. Кались хадили у каждий божий двор, а теперечки тольки па раднє. Патаму, шо єсть усяки люде.
На вулиці христокалися да самих Правадов. Асобенна
старейшиє люде. З радними і цалуютца, а так з пастаронніми, до тольки христокаютца. Як іти з церкви, то
я бачила як сонце красуєтца. Як ішли з Мени, у нас таді
вже церкви не було у селє, так я азирнулася у кажу:
«Дивлєтца – сонце красуєтца». Так, наче падскакує.

ІМ

Ф

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Ад Чистого
того четверга нельзя уже ненечого падмазувать, шоб уже чиста було. Шоб було акуакуратно. Особенно, шоб хата була вимазана до Чистого
четверга. Треба було памить дєтей, самому памитца.
Милися снєгавою вадою, а тадє вже, кали прийдетца.
Свєчку светили. Такий абажурчик робиться, бо ж третреба єє дадому принести, шоб не патухла. Як патушить,
то запалювали знов, але будто вана вже не така буде
памачна. Приносиш цей абажур і випалюєш так перед
іконами хрещик. Видно, ахрана двору і дому. СтрасСтрасна свєчка од грому. Ми називали «страсна». Паски
печуть як хто. Я, напримір, у Чистий четвер спечу і
все. Вана як прийдеться, но должна буть висока. Там
хрест такий кладеться тєстом дрожжевим і пишеться:
субо«Христос васкрес!». Па букві. Яйця красимо у субо
ту. Інше то стелиться, шоб красіво було, то красками
разними, а я большинство круто-круто цибулі звару
і цибульою крашу. Вани таді будуть темнокаричневі.
А я красками не хочу да й усе. Йаго ж треба на воду
своєвременно аднести, шоб кури неслися. Як празник
кончився, то найбольш на воду несуть, на третій день
Великодня. Писанки як хто і виписує. Я не писала і
писать не вмію. А мати писала. І дачка заре аби чуть то
писанки. Я і тепер паску печу. Це старинний абичай.

ТРІЙЦЯ
«НаношуйТ
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Зелена
Я Зел
ена недєля. Я всєгда кажу дєтям: «Наношуй
веранте багато». Я навєшаю і над дверима, тут над веран
даю, і над юлицою, од двох шул шоб було клечаннє.
Клечаннє – большинство липу стремлюсь, там липу,
в’яз, клен, хто шо придумає, хто шо дастане, у кого шо
ближче єсть. На землю траву кидаємо. У мене ж така
культура, як бачите, то я всігда застилаю до самого
покуття, шоб і на покутті було. Аір кидаємо, «кірель»
називається – довга така пахуча трава. Як хто хоче, то
кірель і на вокнах ставить. Кажуть, шо то не хата, як
Чонема любістіку на столє. У мене і тепер он лежить. Чо
нема
гось треба, но я не знаю. У мене рос кущ м’яти, то я
гось
всігда держала м’яту на столє. Свєтять зєллє на Тройцу в церкві. Я приношу, трохи на покутті постоїть і
викидаю на чердак – хай воно там буде. Там же сєно
на чердаку большинство було, то воно перемешалося
і корова з’єла його. Клечаннє стоїть у мене і тиждень,
а таді, як каров вигонять на пашу, да карови інтересуються сухеньким, шоб карови були ловкі на малако.
Разхвачують карови, шоб були ловкі на малако. Асику
неколи не станавила, бо близько у мене нема. Не чула
такого, шо треба станавить.

ВЕЛИКДЕНЬ Як іду в церкву, то святить беру всього патроху: кришку сала тамечки, яйця варені обязатєльно,
чи писанку, чи не писанку, які в кого єсть, і паску обязатєльно, соль беремо. Усє ждуть, шоб святоє паски
попробувати, хоч ранєй сьватитца, хоч позній. Перше
свячене єдять. Адрезають акрайчик паски і несуть на
могилки, шоб свята паска була, і там аставляли. У тей
день на Паску всєгда єли святе. На Паску в гості не
хадили, хіба дєтки бєгали, христували. На Паску ж
нельзя дверей замикать. Як прийшов з всюношноє, то
спать ляже. А інше, як є така ухватка, то целий день
читає молітвенник, каже: «Таді праспиш усю жизнь,
нельзя спать». Дєтки як приходять, то з празникам
паздравляють, кажуть: «Христос васкрес! З празни-

ПЕТРА І ПАВЛА Да Петра не жали. Як мати у мене жила
тут, то у нас на покутті жита обязатєльно стояло. Але
я не знаю, чи це так треба було чи шо. Вано стояло
тиждень, а кали й больш. Петро – це лєтній празник.
ПАЛИКОПА Якийсь є Іван Палєй. Чуть чула, але кали
вано пападає, я не знаю. Чула такий случай, мабуть,
чи не на Івана Палєя, виз дядько з своєй ниви копи.
А другий стрив да питає: «А чого це ти іменно сьогодні копи везеш?». А той: «Кали мені вазможнасть палучилася». – «Ну ладно, дарма, астерегайся тильки».
Тей сваїм путьом пашов, а тей сваїм. Да села не в’їхав
і загарівся тей виз, шо вон в’їз, жито там чи пшеницю.
Таке чула, а кали вже цей день, то брехати не хочу.
ІЛЛІ Прийде Ілля – наробить гнилля. Дощі почнуться.
Це із-за дащу. Пасля Іллі, казали, нельзя купаться,
але купалися. Казали, шо Ілля у воду насцяв, то не
купалися.
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СПАСА Приде Спас, як ідеш із дому, то бери накидку
про запас. У нас на Спаса храм. Ходять на храм люде
до раднє. На Спаса абєзатєльна служеніє у церкві,
а таді разходяться па хатах. У нас у селі адин храм.
Да Спаса яблак не мона єсти тим людям, у кого дєтки
мерли. Мая мати кались, поки не пасвятяться, яблаки на Спаса неколи не єла, патаму шо таму дитяті памершаму нема яблачка на том сьвєті. Бо дєтки будуть
єсти, як мамки астерегалися, а циє дєтки будуть без
яблачка. Неколи цого не було, шоб вана там да Спаса
укусила яблачка. Хто не ваздєржиться – дитя без яблака. Яблака свєтять, а жита не помню, шоб свєтили. Да
Спаса большинство людей жнуть, да не святять. Ранше то пучечки жита свєтили у церкві, но не на Спаса.

Я не бачила, шоб у нас Козу вадили, але чуть чула. Там
була і Каза і звєзда. У нас уже як стала пасля голаду,
да вана і да голаду, релігія запрещалась. Даволі нельзя
було хадить.
ВОДОХРЕЩА Воду кались святили на речци, прарубували хрест. Тей хрест, шо вирубували, станавили. Марози були добриє, то вано не разставала. Хреста обливали квасам з бурака, то вано таке розаве буде. А таді
святили уже, приходили. Голуби пускали і стреляли.
А тепер, як оце вже ця церков, то в каструлі поналивають да святять. Як дадому приходять, то кроплять тею
вадою все в хаті. Послі Хрещенія батюшка ходить па
хатах із малітваю. Хрестіка рисує у хаті. Йому платять,
хто скольки дасть. В основному п’ять-десять гривень.
Кажуть, шо крещенські морози самі сильнєйші. Тре
Трещі – не трещі, а вже пройшли Хрещі.
СТРІТЕННЯ
ТРІТЕ
Стреченнє – це зима з лєтом стрекаєтца.
ТРІТЕНН
ННЯ
НН
Я Стреченнє
Яка пагода на Стреченнє, то така і весна буде – як
тепла, то буде тепла, а як холадна, то буде халодна.
Святять свєчку, але нечим не украшають. Казали, шо
як прістрєт, то запалюють цю свєчку і дають нюхать.
Прістрєт – це зглаз. Як хто пагомонить, зурочить. Ця
Стре
свєчка од грому. Як гримить, то засвєчують. На Стреченнє рвуть сасулки тиє, як свята вада ад пристрєкав,
ад зглазав.
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ВОЗДВИЖЕННЯ Здвижаннє Хреста Гасподньаго. У цей
день гадюки двигаються у лєсі. Я неколи не хадила,
а були такиє люде, шо хадили. Нам кались папала на
Здвижаннє каров пасти, то Миша на мене: «Не йди,
не йди в лєс. Панад лєсам каров пасем». – «А як яка
зайде, так тадє шо?» – Т»ак азивайся, а в лєс, Боже
сахрани, іти». Менє здається, шо вани єсть іще. Але
гадóв два там, я то чуть чула ад людей, шо вже нема нє
гужов, нє гадюк, нечого, а йшла тут па юлиці – каров
гнали, так таке довге менє через дарогу перелєзла. Вже
ж послє Здвижання. Бачила я своїми очима.

Калядин, каляди,
Я у батька адин.
А ви, добрі люди, знайте,
Нам па пиражку дайте.
Щедрий вечер, добрий вечер,
Добрим людям на здаров’є.

Ф

ПОКРОВА Пакрова – вже зима гатова. Прийшла Пакрава – пойде дєла зпаквала. Видно, вже все паробляне.
Дєвчата малилися: «Пресвятая Пакрованька, пакрий
маю галованьку, хоч листочкам чи ще там чим, шоб не
астатца в дєвках».
ДМИТРА Да Митра
тра дєвка хитра, а пасля Михайла, хоч
за папихайла. Да Мирта ще може жениха вибрать.

с. Киселівка
иселівка
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Записав О. Васянович 12 вересня 2009 р.
у с. Киселівка Менського р-ну Чернігівської
Черніг
ернігівської
івської обл.
від Сваровскої Марії Баніфатівни, 1918 р. н.,
та Кандиби Валентини Григорівни, 1932 р. н.

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕЧІР
ВЯТВЕ
ЧІР Та
Таді
ді такого не було, як тепер.
Таді сама крупа да вада. Крупу брали з ячменю. Товк
Товкли в ступах.
упах. Ячмінь главний. Кутю варили три рази.
Друга – то Щодра, а третя– Галодна. Заправляли кутю,
як Галодна – та алій, а як Щодра – то салам. Вана вже
скаромная. Заправляли і медам, і макам. У каго шо
було. Кутю ставили на покуті, клали паланицю, це
все на сєно. Снопика там неякаго не було. Курка як
садитца, то те сєно клали у кубло. Кутю ставить хазяїн на покуті. Мая баба кались несла і казала: «Кутя,
кутя, беражи покутя». Мароза гукали на Щодру на
кутю: «Мароз, Мароз, іди кутю єсти, шоб лєтам не бував і пшенички не вибивав». Значить, кутя пшенична должна буть, але тоді теє пшенички мала було. На
Першу кутю казали, шо треба дванадцять страв гатувать. Але ми ніколи не гатували. Це всі посні страви
должни буть. Бо таді ж Пилипавка. До Ражества не
їли. Як вечерають, то дивилися на неба, чи багата зірак. Як даволі, то уражай буде.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Калюдувать дєти
у нас ходять. А стариє па гастях ходять да тадє вже
калядують. У первий день Ражества ходять у гості
да сваїх, а дєти так да всєх ходять. Колядують у хаті,
а щадруювать пад акном:

ВДОХИ
ВД
ОХИ Перший
Перший день весни. Яка Явдоха, то така і вес
ЯВДОХИ
весна буде.
на

СОРОК СВЯТИХ Сараки́ – сорок мучеників. Кались пиСОРОК
раги пекли, шоб сорак було. Як мароз на Сораки,́ то
адийдуть сорак марозав. Як нема, то ще будуть. На
Сараки́ вносять в хату картоплю. Хоч карзинку, а внесуть, шоб у каждом куще було по сорак картаплин.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Який день на Теплага Алєксєя, то
така і весна буде. На Алексія пчоли виносять первий раз.
БЛАГОВІЩЕННЯ Це великий празник. Кажуть, шо яка
пагода на Благавіщення, то така і на Паску. Це збувається як кали. Колись да Благавіщання у землі не рабили,
бо на Благавіщення освячується земля. Бо це ж у нас
сєверна частина, а як на югє, то і раньше начинають.
Тепер не здорава спалняють. І плота не гарадили, бо це
ж землю варушить, колля треба забивать у землю.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербна недєля больш халодна. Кажуть: «Вербич – кожуха тербич». Єврейська паска
вона больш халодна. Вана на тиждень ранєй. Як приходили з вербою, то били вербою і казали: «Верба б’є,
не я б’ю. Через тиждень – Великдень». Легенько били
для блізіру.
ЮРІЯ На Григорія кались хадили на азимину, хадили у
поле, асвячували там воду і святились пасєви. Па житі
качалися хлопці маладиє. На Григорія і карову первий
раз вигонять, хваста падрезають. Виганяють уже тею
лазинкаю, шо верба у церкві асвячена. Хавають йє і
виганяють.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

смт Макошино
Записала О. Поріцька 16 серпня 2016 р.
в смт Макошино Менського р-ну Чернігівської обл.
від Обушної Любові Федорівни, 1954 р. н.

ВОДОХРЕЩА Воду у церкві сятять. Колись же то було
на Голодну кутю по озерах сятили, да і в церкві тоже.
Як є скотинка, то скотинці там дадуть у воду. Як батюшка посятить хату, то так і є. Батюшка ходить по
селу у м’ясниці да пише Ордань і сятить хату. Це хрест,
а Ордань – вин там багато пише всього. Цого хреста
тоже батюшка писав. То вин пише, шо був у нас. Вон
празі на хвортці, на воротях пише. І ловко, наче й праз
ник. Гарно. Платять йому за це. Хто скильки дасть, хто
десятку, хто двадцятку, я ж не дивилась, но менш не
дадуть. На Крещеніє буває й сильний мороз, а буває й
нема. Од грози хрещенська свєчка. Вона у хаті лежить,
а як гроза, то запалюєш і думаєш, шо вона кудись іде.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ Дуже багато дітей колядувало. Ми
хадили колядували, так то така радість була, як нам
дали п’ять, десять капійок, а в аснавном давали хто
коржика, хто яблучко, хто насіння жменю, хто грушу,
як в когось іше сахраниться. Ну, в аснавном давали
таке, рідко канфети давали. Канфети – такі падушечки давали, без бумажок. Щедрості такої не було, як
тепер дають. [Ви співали якісь колядки чи просто ходили?] Нє, обов’язково колядки співали. «Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця, а без меду не
така, дайте, тітко, п’ятака». І за це давали. Це тепер мій
внук, уже вони добавляють: «А п’ятак неважний, дайте руб бумажний». Тепер я вже не пам’таю, тоді дуже
багато в нас було колядок. [Чи робіли зірку?] Рабили
Казу, передівалися в аснавному старшиє, хадили накрашениє, дівчата такі старші у нас на улиці були, так
вани хадили, хлопці передівалися і хадили каладавали, а ми, малеча, за ними слідом бігали. [Тільки хлопці
колядували чи й дівчата також?] Якось хадили тоді
більше дівчата. Хлопців мало тоді хадило. А щедравать тоді вже хадили всі: і хлопці, і дівчата. Я пам’ятаю
із свого калядавання адьожу. Якась така в нас адьожа
була: атласниє шаравари.

чикам не паложено калядувать і щедравать, не ходять.
Вони должни тільки засівать. Гостинці дають, гроші
тепер дають. Тепер уже рубля й не даси, а саме менш
пятьорка треба. Воно ж радіє. Троєчка – хлібина, а руб
даси – шо воно купить. А буде ходить мерзти дитинка.
І пенсіє є, вже должен давать. І канхвети беруть. Ходять і взрослі. Взрослі щедрують, дак коньми єздять,
тройкою. Ото соберуться молодьож у нас і так єздять.
По багатих єздять, а на шо я їм здалась. Вони то по
магазінах, то по канторах єздять, то в сільраді.

ІМ

Ф

МАСЛЯНА Помню,
мню, шо баба блинці пекла на Масляную,
і в мойом дєтствє у нас на Масляную були проводи
зими всєгла в селі. В центрі села у нас така плащадплащадка наче є, там столба закопували, ставили столб, там
вішали падарки всякі. На столб хто далізе, хто дастадаста
не… той маладець. Всякі там гуляння були. І блинці
пекли. Така
ка обща Масляна була в селі у нас.

СТРІТЕННЯ
С
ТРІТЕНН
ТРІТЕ
ННЯ
НН
Я Ст
Стречаннє
речаннє – зима з лєтом стречається.
ізКаже: «Здорова путинницо!» – «Здрастуй». «Я тебе із
заморопечу», – уже ж весна каже. А зіма каже: «Я тебе заморо
жу». І тоді шо перемагає. Як півень води не нап’ється –
буде рання весна і буде тепло. А як нап’ється води, то
набереться пахар беди. На Стреченнє воду сятять і
свєчка горить над водою. Кажде іде з банками і кажде
посвєчки святить. Свєчка горить над водою, це так по
ложено. Вона вдома в прискриньку лежить.

НІЖИНСЬКИЙ
НСЬКИЙ РАЙОН
РАЙОН
с. Велика
Велик
елика
а Кошелівка
Кошелівк
ошелівка
а

Записав О. Васянович 4 липня 2010 р.
у с . Велика Кошелівка
Ніжинського
іжинського
іжинськ
ого р-ну Чернігівської
Черніг
ерніг
обл.
від Капран Ганни Петрівни, 1932 р. н.,
та Падалки Олександри Якимівни, 1941 р. н.

тю варимо і узвар. Кутя
тю
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
продається в магазінах бита з ячменю. Так як і положено – з ячменю. Колись сами товкли в ступі. Насушим ячменю, а тоді трошки водички і товчемо.
Воно одходить і кутя получається. Шоб заправить, то
олєйка да озварчик. Сахар не давали, коли той сахар
був. Ми його не бачили тоді. Кутю ставили на углу, де
ікони. Там тодє стоїть до Нового году. А сєно те виноситься до корови. Мороза хто гукає, а хто не гукає.
Вин сам прийде. Мороза просять на Другу кутю, на
Щедру: «Мороз, Мороз, іди кутє єсти». А на Голодну
гонять, кажуть: «Йди, йди, Мороз» і по цому, по забору дручком стукать треба. Оце старовиннє таке.
МАЛАНКИ, НОВИЙ РІК Діти ходять і колядовать, і щедровать, і ловко повбирані так. І колядують, і щедрують, а хлопчики засівають. Дівчаткам не можна засівать, їхнє діло тільки калядувать і щедравать. А хлоп-

СОРОК
С
ОРОК СВЯТИХ На Сорок сятих картошку носять, шоб
було сорок картошок у ку́басі (кущі). Дак нашо єє нобуло
сиь на Сорок сятих, як садим у маю-мєсяци. Як мороз
сиь
на Сорок сятих, тоді буде ще сорок морозов. Совпадає. Я колись значила у настєнному калєндарє крапку.
І дощиталась до тридцяти восьми. А послі того ще й
помідори поморозило. Законно, як мороз, то ще буде
сорок морозов. А як нема морозу, то так і не буде. От
цей год так морозу не було на Сорок сятих, так нешо
грядки не позамерзали. Значить, вони одишли. На Сорок сятих сорок вареников варять. А я і сотню звару,
а тепер і ніяк не варю.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олексєя пчоли виставляв дєд наш. Там омшаник був, ми вже порозкидали.
Дванадцятий год дєда нема. Пчоли вон попродав, як
умирав. Не попродав, а пороздавав. У його небагато
було, для себе. Десять уліков, одинадцять, дванадцять,
восєм. Ще вони зімой так можуть і пропасти. Пчола
вилитає по своєм времені. Там теплєй чи холоднєй,
вона своє время знає.
БЛАГОВІЩЕННЯ На Благовєщеннє земля прошинається. Земля ж на Воздвиженнє засинає, а на Благовєщеннє сьомого числа прошинається. Раньше до Благовєщення у землє не робили, а тепер роблять. Того,
шо вона спить. Єє не тре тривожить. Благовєщеннє
великий празник, як і Паска. Кажуть, яка погода на
Благовєщення, то так і на Паску, але воно не вдається.
Воно вже, шо на землє, те і на небесє. Уже все скрутили, звертєли. [...] Дуже запам’ятовуємо Благовєщення
і Благовєсник, шоб уже в таки днє не починали ро-
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бить. І ввобще у ти днє стараємся нечого не садить.
Цей год це середа і четвер, то стараємся нечого не садить у циє днє.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербна недєля – це Жидівська Паска.
Вона холодна всєгда буває, тиждень Вербний холодний. Прийшов Вербич – кожух тербич. Як посятять
вербу у недєлю да прийдеш додом, як дєти є, то поляпаєш: «Не я б’ю, верба б’є». – «Якая». – «Сятая. Через
тиждень Великдень, красне яєчко недалечко». Це воно
харашо. Тоді вербу цю за ікони, у хлєв до коровки поставить. І оце вона стоїть. Так харашо, шоб у хаті сята
вербичка була. Перший раз як вигониш коровку, то
вербичкою сяченою. Кажеш: «Іди пасися», да потьопав,
потьопав да й усе.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть доносять огонь у битилках додому. Я раз ходила, дак в’єтер такий був, дак
прийшла і свєчка потухла дорогою. Випалювали хрест
огньом на полу трамку, а тепер і полутрамков нема.
Ніхто не випалює. Хрестик і яйця пропалювали, шоб
кури неслися. У Чистий четвер Божа Мати вечерала. Миють дєжку, шоб паску пекти, шоб чиста дєжка
була. Посушать. Миються люде, шоб чисти були.

ПАНТЕЛЕЙМОНА Пантелій-Палій. Колись у Дремайловці, це ще при мені, мужчина ввозив копи на Пантелімона. Так чи вон не знав, чи знав, не знаю. А сусід
приходить да каже: «Стецько, ти б, – каже, – сьогодні не ввозив би. Сьогодні Пантелимон». А вин каже:
«А, Пантелій-Палій. Ну, добре». Де хмарочка взялася і
ту клуню грякнуло. Вин уже кончив звозить. Та клуня
занялася, бо всє хати, всє хлеви, клуні, все було под
соломою. Од клуні перекинуло до їх до хати. І клуня
горить, і хата горить. І сусєдська горить. Так ото в
Дремайловці весь хрещик вигорів і по шляху пошло
до самої школи. Там стара школа і січас стоїть. А тоді
якусь бабу привезли і баба одвернула погоду на поле.
Кончилось. Та баба була з молітвою. […] Там колись
на виїзді із села жили люде, там уже немає тих хат, так
вони на Пантелемона возили копи. І Ілля тоже дуже
каратєльний празник. А це на Пантелимона возили
копи. Тоді ж це одноосібно жили. Возили копи і скла
складали ж у хлев’є. А тоді ж молотилися ціпами. Ну і один
там дєд Грицько возить копи. Возить копи і находить
така хмара. Це дійсно, там моя мати жила, так розкарозка
зувала. «Грицько, да годі тоби возить». – «Да ось доводово
жу, ось довожу». І вже ж останню копу завозить у хлєв
і пошов дощ, як ударив гром у хлєв. Згорєло все. І коко
лодець
лодець був у дворє, а колись же колодци були з дерева,
так
так колодец до води вигорів. Цей празник називається
Пантелєй-Палєй. Вон палить копи, бо тоді саме копи
стоять же ж.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ Паску печуть у суботу, а як хто, то і в
п’ятницю. Яйця красять у цибулі, а я к хто, то і порошок купить де. Зеленкою красять.

надцять часов вона зацвітається. Дак як не прозіває,
так можна зорвать. А як прозіває, так не зорве, вже
черті зорвуть. Треба ножем обвести, шоб не порвали
черті людини. Як уже хто знайде, то усе знатиме. Не
празнували у нас. Да, собиралися клали купало. А оце
у нас Воловиця, Степанивка, там стовп становлять,
убирають. І там на вигоні. Це я бачила. І у них гульня
целу нич, старе й мале гуляє. А в нас же було, костьол
по вашому, купало становимо, палимо і перестрибуємо. Дров наносим, запалим і тоді хто переплигне.

Ф

ригорія сятили озимину, большинство ж
ЮРІЯ На Григорія
жита тоді були. Якшо нема жита, то виходять на те,
шо посіяне. Так не хоче батюшка ходить. Празновали.
колгосСятили, шоб родило, виходили з охрестю. У колгоспі жита були. Наливають дєжки води чистої, сятять
жито, сятять воду, беруть люде тодє. Григорій один у
году. А Миколи два – осєнній і весняний. Од Миколи
лєто начинається.

ІМ

сля Провид у середу, шоб нечого не
ЛИСА СЕРЕДА Посля
садить, бо воно не зиде. Не садять.

ойця називається «Зелена недєля». Субота
ТРІЙЦЯ Тройця
перед Тройцею – поминальна. Поминають родних,
клеправиться у церкві, панахиди правлять. Вєшають клечаннє, траву трусять. Пойдеш косою накосив і потру
потрусив, шоб по голой землє Сус Христос не ходив. У нас
у Дремайловці є лепеха – та пахуча, а тут і нема негде.
А я в городі прошлий год так купила жмут. Пахуча ж
са
пахуча. Ставляють на викна. А у Дремайлівці так самою лепехою трусили, бо там болота позарощувані.
Так так приятно. Воно так стоїть тиждень, бо ж Сус
Христос ходить по землє тиждень. А тодє вже у понедєлок виносять. Клечаннє у сторонє лежить, а трава
якая, то позаметають, позаметають і скотині висипать.
Хай з’єсть вона. Клечаннє – це дерево – клен, липа,
в’яз. Любе. Ставиться у хаті, на воротях, на хвортках, коло дверей, коло корови. І кажуть, шоб Ангол
ходив не по голой землє. У хлеві ставляють клечання
на Сяту неділю. Воно ото постоїть у хаті там скільки,
а тоді виносять його у сарай. Це як оберіг од грому.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Сухий четвер – через то, шо
одежу сушать. З скрині повитягуєм да сушимо. А в городі можна робить, чого ж не можна?
ІВАНА КУПАЛА Чула, шо папороть цвіте. Аж ходять по
папороть. Кажуть же, шо і страшно, но ходять. Де папороть є, так якось сідають, два ножи обводять папороть і самого себе, шоб нечистий не доходив. І в два-

ІЛЛІ Лля у воду насціть. Первий осєнній празник. Послє
Ллє вже не купаються. Лля наробить гнилля.
СПАСА До Спаса не можна яблок єсти тим, хто дєток поховав. Дак тики матерки не єдять, а всім можна єсти.
Тики матерки, шоб Бог на тим світі дав дитинці яблочко. Кажуть, як мати єсть до Спаса, дак подходять дєтки, так вин, Бог, і каже: «А твоє яблучко мати з’єла».
І не дає. Хай і велике умре, а як я жива, я дитину поховала, я не должна єсти яблока до Спаса. Груші можна,
а яблока нє. Яблочка сятяться, яблочка не можна єсти.
Прийде Спас – лаштуй рукавички про запас.
УСІКНОВЕННЯ Головасєк. Воно раньше-раньше, кажуть, брат брату голову одсєк. Це посний день. Не
можна часнику єсти, бо вон у головках. Капусти неможна єсти. Даже коли наперед заготовить, то єсти
цого не можна варить. Один день то й можна не варить. Цибулю можна єсти. Бо не кажем «головка», а на
часник кажем «подай головку часника».
ВОЗДВИЖЕННЯ Воздвиженнє – це земля засинає. Вужі
ховаються. Їх не вбивають, нащо, вин шкоди не робить. У нас і в грядках там лежать. Вони йдуть у нас
сюди на болота. Тепер нема, а як сиро, то тут коти
гуляються з ними. Тепер сухо, так нема. У центрі там
ставок, так там гадюк, вужов сила-силенна. У мене в
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лагері вуж корову ссав, так убили хлопці. Всю виссе.
Вона і стоїть. Вона перший раз бєгає. А вже як поссе,
то стоїть. А як убили того вужа, прихватили коло корови, так млока мо’ повведра було.
ПОКРОВА Покрова – дєвка готова. Дівчата кажуть:
«Покровонько, Покровонько, покрий мою головоньку, тодє якось сподницою, шоб я була молодицою».
Це вже ми щитаємо, шо кончилися всє роботи. Вже
можеш ти оддихать, одєтца чистєй, як схочеш, не поленишся. На Покову мало коли снєг буває. Якшо вєтер
з сєвера, то буде холодна зима, а як з востока, то буде
тепла зима.

НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ РАЙОН
с. Кам’янська Слобода
Записав О. Васянович 17 вересня 2009 р.
у с. Кам’янська Слобода
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.
від Тихенько Анастасії Іванівни, 1932 р. н.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Дєвчата гадають. Па крєщєнські вєчарок дєвачкі гадалі, ані з ног башмакі за
вароти брасалі. А я лічьна калісь дєвкай сама сядєла
у зєркала дівалася. Становішь зєркала, становішь тарєлачьку, на тарєльочку стакан і в стакан вєнчальнає
кальцо, і сєдєлі удвох с падругой, і ви знаєтє, паказалася у стакані вади сначяла якась зорачька, патом
іще, ну вот так. Зиркала устаранє стаїть, а у стакан же
дівішся, у стакан. Ну й што війшов чєлавєк, вон бє
бєлая шуба і на мєня іщьо памига, толька нєвгадала я,
а я стала паварачіваца і така талканула тарєлачку ту і
всьо. Стакан па тарєлачькє паєхал і всьо. А ету АнюАню
тай звалі, кажу: «Анюта, у тєбє йость шо?» – «Нічога
нєма». – «А у мінє толька зорачка у стакані». Ну, якбі
я нє туханула, то вгадала. Ну, чалавєк вишел. А вот
талканула рукой тарєлачьку, а стакан паєхал па та
тарєлачькє. Бабу тую будім, кажу: «Бабася ну у Анюти
нєма нічого. А я дівілася чотка». Значить, у мєня да
вот такє туди разочєк, туди разочєк, туди разочєк і
бачу вже бєла шуба, а ліца нє вгадала. Кідали черевик,
чобот чєрєз вороти. Як мінє було дєвятнадцать гадов
замуж вишла, а таді вже кідала. А у двадцать дєвять
гадов била как стала сама.

Е

ВАРВАРИ Сави да Варвари ночи уварвалі. Тако чула.
Ночи міняються.

знаю, чаво так. Вот ета, у мєня тут такая дєвачкі. На
етам канце толькі дєті да там насєялі трохі, а то нєма ж
дєтвари. Ну так вани ж дагаварююца, штоб хлопчіков
впєрьод, а дєвочькі тади. Я їм кажу: «Дєті як свєту хоч
і нєма, а ви ідітє». Вани ж ужє падходят пад вакно. Шо
ж вани кажуть? Ну нє то шо знала, пєрязнала. Тади я
уже свєт включаю, тих хлопчікав у хату і даю там па
рублю, ці па два, ці па сколькі там ужє. Гроші хочуть і
ад канфєт нє адказуютца.

Ф

МИКОЛИ ЗИМОВОГО Миколл два – весєнній і асєнній.
На Миколу ето самиє страшниє марози, кажуть. МиМихайла доскі настілає, а Мікола гваздьом прибіває. МаМарози вже.

ІМ

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю
тю варім із пшаніци под
Ражаство, под Новий год. Знаю, што два рази варю.
Варю кутю, становлю сюди-во на стол, сєнца кладу і
становлю сюди. Козка у мєня йость, казє атдаю сєн
сєнцо, кральов баба ще дєржіть. Кутю нєчім нє запраляю,
сахарьком. Нясу кутю, бєру тряпочкой і нєсу на стол.
Нєчого нє кажу. Богу помалюсь, «Отчє наш» прочєпрочєтаю і всьо і стаїт святая. Як асталася, недаєлі, то кукурям. Курям атдайом, казє, як карову держала, то всєм
патрохи. Кутю нєчім нє накріваю. Толькі сєна пакладу
і на сєва станавлю. На Раздво нада двєнадцять страв
зваріть. Ета мой пакойний синочєк, він у Києві жив,
каже: «Давай, мам, двянадцять страв». – «Ну давай».
Сабіралі там, ну што придумувалі. Раньше етава нє
було. На Раждєство нє варілі усячину.

МАЛАНКИ Калядавать
лядавать на Раздво нє хаділі. Толькі щеще
дравать. Да, ну дак ета маладьож, а стариє нє ходют.
Я калісь хаділа, ой хаділа дєсять гадов з мужиком,
а тади он памьор, а у мєня астался синочєк, толька в
пєрвий клас пашов, а дачька шче в школу нє хаділа, ну
та я така стала вся, ну малада іще, вопшем придумалі – в салдати, в бабак і дєдак, і всяких на свєтє, вот, ну
дак ходілі щедравалі. Ми так на Щадруху хаділі. Пад
вакном щедравалі. В хату нє заходілі. А тади ужє сабіраємся, больше да Насті Тихенькени. Да мєня. Давалі, хто шо дасть. Дєті пєрвиє ходять, дак їм канхвєти,
а старшим – бутилку дають, закуску, сала. Дєтєй уже
пачті нєма. У школі у п’ять дєтєй два класи учацца.
П’ять дєтєй два класи: пятий і чєтвьортий.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Хаділі пасєвать дєті, а счас уже
сам бяреш у карман і кажеш: «Сєю, сєю, посєваю, З Новим годам паздравляю, штоб здаровєнькі булі і гарєлачку пілі і штоб купілі жигулі». Ходять і хлопчики,
і дєвчатка. Лучче, шоб первий зайшов хлопчик. Я нє

ВОДОХРЕЩА
В
ОДОХРЕЩА
ОД
ОХРЕЩА На Крієщєніє у Грємяч єзділі часта і гусстота. Калісь же у горад сначала єзділа, дак у гораді сто
їть бочка, в бочкє етай батюшка читав, а людєй багата
їть
й каждий с кружкай. А у Грємяч часта єзділа, дак у
кажкду банку мачав хрєст, дак тут жє нє багата людей, дак у кажду банку. Та вада ат всякіх бєд, ат всякой
бяди, ат всякої балєзні. У мєня всякая вада, і кутявая.
А значить, як пріхадіш дамой папріскаєш у хатє па
чєтирьох уграх, тади у сараї папріскаєш, ну і сам же
напєся. На кут ставілі кутєвую воду. А кажут, што гдє
тєлявізар, туди нєльзя ставіть, дак я тєпєрь в ету хату
ставлю. Вон у мєня на двєрях напісани крєстікі. Кажут, ето от всякой гадості. Мі у колодязь нє лілі, бо у
нас калонкі. Бувают крєщєнскіє морози сільниє, а бувают, шо нє, бувают, шо даже й вада бєгіть. Єсть пагаворка: «Трєщі – нє тріщі, а прашлі Вадахрєщі».

СТРІТЕННЯ На Стреченіє зіма з лєтом встречається.
Я не знаю пра пагоду, я зорів не примєчала. У нас кажетса: як пєвень води нап’єтса – будє весна ранняя.
А от в другом селє кажут, як пєвень води напєтса
хазяїн бяди наберетса. Свєчку свєтілі, ана будє стрєтєнска. Єє нє украшалі, йо от грому. То такіє свечки
тонєнькіє, а то така товста свєчка.
ЯВДОХИ На Явдоки валу вади па боки. Явдоки – це весна вже. А оно тєпєрь всьо пєрєпуталося.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Кажуть, як Тьоплий вже Альоксєй,
то вже щука льод розбиває. Таді вже весна.
СОРОК СВЯТИХ У нас називаєтца Сóроки. Птічкі нє
пєкуть. Севодня у каво нє папітаю – нєма сарок, нєма
варон. Калісь було повно.
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БЛАГОВІЩЕННЯ Благавєщіннє – вєлікій празнік. Це
ж на Благовєщиннє. На Благавєщєннє дажє птічка
гнізда нє в’є. Капусту, розсаду сєют на Благовєщення,
розсаду можна. Благовєщеннє – це вєлікій празнік,
такий як Пасха. Яка пагода на Благовєщеннє, така й на
Пасху. Савпадає. Ну прімєчают, може нє всєгда, але…
прімєчают. Ето ж казалі стариє люді, что на Благавєщення даже птічка гнєзда нє в’є, а зязюля увіла гнєздо,
і вот єй так Бог дав, што не здатна сама сєдєть. Так я
чула, што казалі.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну хаділі вербу святіть. Адін
год прівозів батюшка сюди, адін год святів у нас тутака, там кала сєльсавєта. А як посвятів, і каго встрєтіш,
так кажи: «Не я б’ю, вєрба б’є». – «Якая». – «Святая»
[тричі так кажуть]. Худобу нє білі. Вєсіт до самого
того. А цей год нє прієжав. Ну, дєсь єсть та вєточка. Ну
передалі мнє, ну вона прастаїт до другого года. А патом у пєчку, паліть нада єї. Ана у хаті ат всякага, ат
всякага паганага чєловєка. Вербою карову виганяють.
А потом єє пад стрєху. В хату вже нє нєсєш. Ну, а хто
ж знає, так кажуть, так казалі стариє люді, так і я тя
гаварю.

ТРІЙЦЯ На Троіцу в хаті украшають. Ат Тройци да
Тройци будє вісєть, і в той хатє, і в етой. Так, нє убірают. А чого – я нє знаю. В нас на слєдуіщій год казам паатдают. Украшають – ліпа ілі кльон, гілкі етово кльона.
В хаті застілають яваром. Ставят на акна, абязатєльна, і нядєлю уже нє мєтєш, нє миєш вже. Ето в суботу
робят, називаєтца «Зєльона субота». Ето пад Тройцу
уже. Кажуть і Троіца, і Зєльона нєдєля. Так калісь гадилося, ат русалак.
ІВАНА КУПАЛА Калісь справлялі. Счас тут трава заросла, а тут пєсок же був, з картошкі цвєтов нариваєм,
а тут лєсок, вже заросло, вже здаров’я нема і настроєння нєма, то із картошкі цвєти паставім на ту купу
і тади пригаєм. Не забували ми Івана Купала етого,
а сєйчас уже нічого, і нєма дєтєй і уже пазабувалі. Так
кали зацвєтє вжє палинь, так можеш єго, в мєнє его
наламала, а на што он і што он, ляжит он в сарає да й
всьо. Спіцальний дєнь є, ходят всі траві сабірають. Це,
па-моєму, паслє Тройци. Тройца ж рана пуйдє. Знала,
што на якійсь дєнь, забула. Ці то на Купала.
ПЕТРА
каЕТР
ПАВЛА Картоплю
Картоплю маладу вже на Петра, хто ка
ЕТРА
А І ПАВЛА
пав, падмацує. Всьо корєня нє вікапуєш, а мацаєш там
і вітянєш. Калісь да Пєтра абязково зажиналі, а сєчас
абязвже жита, да жита вже нє сєялі да авьос, да Петра абяз
ково зажиналі. Ну, баб такіх вибіралі, нє вєдєм, такіх
баб вибіралі, ну двьо там ці трі, і абязатєльно сєрпам
нажнуть, а тади вже на завтра ідуть убірать, касіть і
всьо. Як нажалі, насілі к канторі. Ето в калхозі було.
А як дома – ставілі на покуті. В менє он под стрєхою і
сєйчас. Да Петра кує зязуля, а пасля Петра вже не кує.
Нє знаю чаго.

Е

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Да Чистига нада паубірать в хаті.
У Чистий чатвер удосвіта вставай і абмівайся. Ну, кажуть, шоб нє було ніякіх вавок, як бачиш понаскакувалі, виходь досонця, виходь на уліцу і абмівайся до
дочиста. С агньом не верталися в Чистий четвер.

нап’ється, то на Єгорія вол напасється. Єгорія адін
у гаду.

ІМ

Ф

ВЕЛИКДЕНЬ На Паску
аску дівілися на неба два рази, я і ше
падруга. Ну так вот правда, все сонце, кажуть, іграє.
Ці сільно довга дівішся, шо грає в ачах. Ну то сонце
сходіть і всьо, а то с такімі лучамі, лучамі такімі ататдає. І такіє лучі зєлєноватиє, красноватиє, і усякіє лучі
тако. Паску пеклі в суботу, в суботу вечером. Як паску
святіть – бралі адну паску да й усе. Яйца абізатєльно
бралі. Красили, то в мене була якась розовенька, а то
в цибулі найбольш. Єслі больш – тако бурдавато, єслі
мєньш – тако красновато, насобіраєш цибулі. Калі,
єслі краскою, то оно бєрєтса то за пальци, а цибульою
нє бєрєтса. Послі церкві, як прийдєш дадому, шо перперше яйцо єлі. А шкарлупку з яйца курям аддавалі. ПерПер
ве яйцо на всіх, єслі сем’я, но єслі я одна, так некому.
Паску хто як спєкє, а сєйчас самі мало пєкуть, прівопріво
зять. А я сама пяку, ну абав’язково, яка вже вдастя, ну
вдаєтца. Калісь казалі, што білі яйцамі, мужчіни саса
біраліся, хто разоб’є, то давай яйцо, колісь мой брат
пакойний с Харькова, дак смолянкі дєлав: іголочкой
праколє дірочку, і тади смалу разогрєває і туда, штоби не заметно, і тади воно крєпкє такоє, і всяке яйце
разоб’є. На Паску так вон і па дєсєть і пабольше вибівав. Булі і другіє такіє, багато такіх було. На Паску
целовалісь, хрестосалісь. Нє со всімі подряд целовалісь. Сейчас то вже со всємі. Як здароватца, то казалі:
«Хрестос васкрес!». А та атвєчає: «Ваістіну васкрєс!».
Так нада нєдєлю гаваріть, да Родічав. Раньше на Паску
хаділі на кладбіще з місачкамі, з абєдом, а ето хтось
каже, што нєльзя на Паску, а нада на Родічі. Ну, так
нєкоториє ходять. Місачкі – то абєд в місточках: калбаска, паска, яєчкі, хто што прідумає. І січас дєті ходять по яічкі.
ЮРІЯ На Ягора нічого нє робять. Мож хтось і робє, а в
нас нє. Як на Явдокі вол вади нап’ється, дик на Єгорія
вол напасється. Ці то… Як на Стрєчєння пєвень вади

надєлав гнілля. Послє Іллі так пагода така,
ІІЛЛІ
ЛЛІ Ілля
Ілля н
Ілля дак нєдавно бил. Вот купаться вже нєльзя. А хто
його знає чаго. На Іллю бава ідє дощ, а бува нє йдє.
СПАСА На Спаса святіть яблокі, мед. Значить, у каго
С
дітя вмьорла малоє, таму нєльзя яблакі єсть да Спаса.
Нє знаю, чого так. Каласочкі жіта ж святять і цвєти
святять. Каласочкі стрім’ять уж другий год. Їх нє сєють, у мєнє єсть.

УСІКНОВЕННЯ На Івана Галавасєка нєльзя круглага
нічо рєзать, і патом я уже па радіо чула што даже нажа
в рукі брать.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвіження ми знаєм, што празнік. Кажуть, што нельзя в лєс хадіть, нєкаториє, кажуть, було
што натрапляліся, што ужи ети всі кучей-кучей, гади
лєзут.

с. Пушкарі
Записала Л. Артюх
31 липня 1985 р. у с. Пушкарі
Новгород-Сіверського р-ну Чернігівської обл.
від Кравченко Марії Панасівни, 1921 р. н.,
Радченко Арини Онисимівни, 1909 р. н.,
та Радченко Галини Онисимівни, 1923 р. н.
СОРОК СВЯТИХ Місили сорок вареників із грецькою
кашею й сухими яблуками. Як чорногуз прилітав, нічого не празновали, но як у дворе [е]сть, то хорошо,
на добро.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Ставили на столі жито, сіль і два сирих яйця.
ВЕЛИКДЕНЬ Діти на Великдень ходілі по яйца до хресних. «Вибивали» (вигравали), яйця не катали. На
Паску на могилки ходили яйце катать. Горелку, паску,
яйца оставляли (їм принесли, хай вилазять, ядуть). Це
в перший день, як розговелися. Пастуху давали на Великдень і Троїцю «хлябінку» й пару яєць. Густоє молоко святили на Паску. Кисляк одтоплювали, одкидали і
святили. Клали грудочку масла в сире молоко.
ЮРІЯ Єгорія. На жито ходили з карогвами, святу воду
брали, не обідали. У кого престол, в том селе гуляли. Як
корову перший раз виганяли, то дубцом тим устромлялі у плетєнь, штоб корова далеко не блуділа. Пастуху
хляб й пару яєць на Великодня давалі.
ВОЗНЕСІННЯ На Вшестя пекли «Христові онучі» – довгі коржі.

СТРІТЕННЯ Стріченє. Коло церкви в діжках святили
воду (чи скотина заболіє, чи покропить, як хто вмре).
ВЕСНЯНКИ На першому тижні посту. Грали на скрипку,
бубон, на гармошці.
Весна, весняночка,
Де твоя дочка паняночка?
Погнала бичечка за воротечка,
Бичок не пасеться,
Мичка не прядеться.
СОРОК СВЯТИХ Варили вареники. Сорок морозов одійде.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ
ДІЛЯ Вербою били.
ЧИСТИЙ
Помазать, попрать, миються, беруть
ТИЙ ЧЕТВЕР По
(свічвіник, обмітують кругом хати. Йдуть на Страсть (свіч
ка од грози).
ВЕЛИКДЕНЬ
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ На Паску крашанку у воду – і вмиваються.
Святили паску, яйця, м’ясо, сало, пшона курям, соль,
ножа (хто хотів), рибу жарену, сир, масло. Як умре
Паслюдина на Паску, то душа в Рай попадає. Перед Пас
кою в гаях ставили гойдалки, гойдались, сік пускали.
К Пасці дерли яйця дикої качки, чайок. Ходили діти
христовать до діда, баби, до хресної, їм давали яйця.
Навбитки билися.
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ТРІЙЦЯ Куміліся на Троїцю, венки кидалі, як потоне –
умреш, а як попливе – замуж пойдеш. Вінки з васільков плели, кидали на Десну. Дєвчата собиралися: мати
давала півдесятка яєць, сало, хлопці горілку приносили. Жарять яєчню. Березу не завивали. Стариї казалі,
що як трави накидають, явор поставлять на подлогу,
то дивляться, чи буде колихатися – то, значить, русалрусалка ходить. Березу ставили. На Івана дєлалі гряду: кар
кар-тошку, часник, цибулю, гурков садять, гарбузов. КоКорови поїдали несколько «гряд» на село. Крадуть кіки
(кукурудзу), семечки (котєлки). Співали веснянки:
“Ой у саду, саду зельоному...”. Співать ходили на гору
дівки й хлопци.
Ой там грому греміть,
Муж да жену учиць, ой,
Люлі же люлі, ой люлі.
Мужу жона не скорілася,
Ой люлі же люлі, ой люлі.
Єн же яє подняв, да поцаловав,
Ой люлі же люлі, ой люлі.

ВОДОХРЕЩА На Ордані святили воду, йолки ставлять,
стріляли, пускали пару голубів. Хазяїн за пазуху кладе
хлібину і кропить водою все хазяйство: «Хто ходить?
Сам Бог ходить. Що робить? Хрест пише. Пирога
вкусне і хрест написне».

РІЗДВО ІОАННА
ННА
НН
А ПРЕДТЕЧІ
ПРЕ
РЕДТЕЧІ
ДТЕЧІ (І
((ІВАНА
ІВАНА КУПАЛА)
К УПАЛА) Ого
Огонь
палили хлоп’яти: солому, купу паліці, а з гори не
пускали.
ІЛЛІ У селі
лі на Іллі був Престол.

НОСІВСЬКИЙ РАЙО
РАЙОН
с. Козари

Записала Г. Бондаренко
в липні-серпні 1985 р.
у с. Козари Носівського р-ну Чернігівської обл.
від Пархоменко Олександри Сергіївни, 1906 р. н.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколи Зимнього вареники
варили.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Гукали Мороза кутю їсти. Ставили на стіл кутю, узвар, поверх паляниця – на покуті
(несли у рукавицях). Ложку куті Морозу кидали пуд
стіл, ложки оставляли. «Кутю проганять» – як повечеряють, по дворах з ломачками: «Кутя, кутя, іди од покутя».
МАЛАНКИ На Меланку ходили колядувать. Засівать великі ходили, щедрувать тоже: «Благословіть щедрувать».

ЮРІЯ Гр
відГригорія.
игорія. Виходили на жито, святили жито, у від
рі вода. Варять яйця, виносять в поле, качаються по
полю дядьки. Гуси вигонять – кому близько. Корову,
хліколи вигонить перший раз, кладуть сокиру, ключ і хлі
ба дадуть в рот (хто кладе пояс), водою святою бризба
бриз
кают, вербою святою гнали і їсти давали.
кают,
ПРОВОДИ Проводи – у вівторок. Несли яйця, пиріжки, гостинці, качали крашанкою по могилці три рази,
скатерті на могилі застилали, у голови горілки линуть,
правили панихиду. Скорлупки носили на чисту та бігучу воду і костки туди носили. Сушені школярущі
(свячені) несли, як пожар, шоб одвернуть погоду. Ще
од пожару ікона «Незгорима купина».
СИМОНА ЗОЛОТА Зілля полощуть: ідуть у гай, рвуть
всяке зілля, а потім його у воді у великих ночвах полощуть, сушать і горілки п’ють, то добре пополощуться.
МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Воду святили коло каплички.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. Святили лепеха, дубовий, кленовий, акацію. На вікна – часник, цибулю і любисток
(од русалок), на ворота – береза, дубина. Коровам стелили клечання і на колодязь, і лепехою коло колодязя
потрусять. Кажуть ходять [русалки]. Як хто втопиться, буде русалка.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ У понеділок (на свято) Розирги. В город не ходили, не пололи.
ІВАНА КУПАЛА Вили Івана Купала. Великий стовп
квітками ув’ють, сорочку вишиту одінуть, поясом
подв’яжуть, бриля одінуть, маковка коло грудей – такий красівий Іван стоїть, шо куди! На кожній вулиці
днів два стоїть. Біля нього дівчата співали: «Купався
Іван та у воду впав». На другий день розоряли, вінки
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вкидали на бігучу воду, одежу розбирали. Вогню не
палили. До ранку співали.
ПЕТРА І ПАВЛА Вареники з сиром варили. Петро з дуба
впав і сир приніс, виносили гостинець пастуху і на
Паску крашанку. Жати можна було в любий день. Дідова борода (кладуть гурки, яблука, сало, хліб). Вінок
вили, на Спаса святили, як ішли святити, то брали.
Коло бороди качались. Разів три покотяться, водою
бороду побризкають і тоді баби прямо млинком качаються. Закрутки були, оставляли.
ПАЛИКОПА, ІЛЛІ До Прокіп’я не возять [снопи], завтра Прокоп’я – треба возить. На Пантелеймона,
Іллю, Гаврили – на ці не возять.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження. Вся гадость движеться.
ВОЗНЕСІННЯ Перед Вознесенієм печуть млинці грецькі, яшні

с. Мрин

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Колядувать ходять дєти, а так шоб стари, як ото показують у телевізор, дак у нас так не ходять. Колись же ходили. Як
до революції, дак ходили. Казали мати: «Целий мешок
ковбас да сала». Колись же шо ж давали: хліб, ковбаси, сало. Не грошей же не давали, не канхвет, нечого.
Дак, казала, було наколядуєм, а тоді вже ходим да цілий тиждень їмо до вечірньої матері. Вечірки ж були.
Нічого не платили. Дочка ж є у неї, так усі дівчата
сходяться, так було вишиваєм, сідаєм. Но хлопці як
прийдуть, то які ті вишивки. Було прийду додому, так
мати кажуть: «Ну, шо, ти там хоч нашила рядок». –
«Ні». – «У, так ото не бери», – каже. Но я рано замуж
пошла, то довго не ходила. До мене ось хлопець при
прийде сусідчин. Співав:
Коляди, коляди,
Я у матери один.
Мене не питайте,
А колядку дайте.

Е

Записав О. Васянович 2 липня 2010 р.
у с. Мрин Носівського р-ну Чернігівської обл.
від Вакулік Надії Іванівни, 1928 р. н.,
та Мартинович Галини Григорівни, 1938 р. н.

хто хоче, він називається «дідух». Якось так. Но тепер
уже ж нє. То раньше, под німецьку власть. Треба дванадцять страв зварить. Да, і люде ж варять. У мене невістка є у Ніжині одна, дак каждий год оце дванадцять
страв ставляє. Це посні страви. Це послідній день Пилиповки. Уже на Роздво розговляються. Дак посне все.
Можна наставлять. Мало хіба страв посних.

МАЛАНКИ
ЩедруМАЛА
МА
ЛАН
ЛА
НКИ Як Багата
Багата
ата кутя, то Щедрий вечор. Щедру
ють:
Щедрий вечор, добрий вечор.
Добрим людям на здоров’я.
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АНДРІЯ Ворожили на Андрея. Було оце чоботи кидають із ноги, із правої, через ворота. Куди попаде носом
чобот, туди замуж пойдеш. Я не ворожила. Ще бумагу
палять на тарелці. Отак переверни тарелку, положи
листок да запали, і як вона ж ото іскрутиться, і тєнь
отака-о. І шо ж уже покаже тєнь. Як покаже отак, як
собака – живе, значить, замуж пойдеш. А буває, шо
такеє покаже, не теє, не живе, шо ти ж добереш, так як
наче будинок чи доска там якась, значить, не пойдеш
замуж. А тоді було курицю внесем да посиплем зерзерна да щитай, скільки вона зернят клюне. Як до пари
клюне, то пара буде. А як ні, то ні. На Багатий вечір не
ворожили.

ЧІР Ку
Кутю
тю варать багато людей. Но,
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР
шоб так ото, шо носять хрищенята хрищеной кутю,
то такого нема. І колись не було. Оце ж пшенишни
крупи, яшни крупи на кутю. Колись було обтовчуєм
у ступі ячмінь, сушать, а тоді і варять. Пшеницю було
обтовкуєм. Узвар і кутю на сіно на покуть ставляють.
Колись же лавки такі довги були, тепер уже ж замість
лавок тєлєвізор стоїть у кутку да диван стоїть. Овечки
були, корови, то теє сіно забирали скотині. Як несуть
кутю, то якось і казав дєд: «Іди кутя до покутя». Ой, забула. Дід у нас в рукавицях, великі такі рукавиці, бере
горщок осьо куті і приказував: «Іди, кутя, до покутя,
а од покутя... А од покутя ще кудись». Шоб на другий
год і родило, і колосилось. От не придумаю. Мороза
гукали: «Мороз, Мороз, іди кутю їсти. Як не прийдеш,
то неколи – не на пшеницю, не на ягницю». Шоб не поморозив. Кутю варять три рази: перед Роздвом така ж
кутя обща, а перед Новим годом – Щедра кутя, а перед
Крещенієм – «Голодна» називається. Це посна. А Щедра, так які є крупці: і пшонця там п’ять крупинок,
і гречки там, і пшениці. Ну, вообше, які крупці там
у тебе є і хоч по три крупинки у Щедру кутю. Щедра
кутя – Багата. Як заправляють кутю, то мед, мак, оріхи. А раньше ж цього не було. Так узваром було поливають. Буряка одварять мати солодкого і поллють
і їмо. Да яке ж добре. Ставлять снопика на покуті, як

Колись
Ко
лись було хлопці не ходять щедрувать, а це прихоприхо
дили поперебирувані хлопці. А із дванадцяти часов
двауже засівать ідуть. А дівчата ходять звечора до два
поперенадцяти часов, щедрують. А теперечки хлопці попере
надцяти
одівалися, юбки понадівали, платками пообпиналися,
понамазувалися. Такі дядели, шо страшко і у хату
впустить.

НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Засівать прийшов, кинув овса
каплю, і якось заспівав трошечки так: «Сію, сію, посіваю. З Новим годом поздоровляю. Здрастуйте. З празником». І всьо. За це дають гроші, канхвети. Як які,
дак беруть канхвети, а як які, до возьмуть і на крильці положать. А гроші, гроші, гроші. Засівать – тильки
хлопці. До мене дівчата не приходили засівать, тильки
хлопчики.
ВОДОХРЕЩА На Крещеніє сятили воду на річці. Така
була зима люта. Снігу так було багато. І замерзла річка. Так тут за хатами вирубали хрест із льоду, витягли,
і поставили. По частях зробили хрест так, такий високий на льоду, облили квасом із буряків і повєсили рушник на цей хрест. Батюшци зробили постамент править, стол поставили. Бо люде на льод як найшли, то
льод осів і пошов полой – поверх вода. Вода так пошла
по льоду вся. Ну, вже ж одступили, а батюшка править,
так йому постамент. І тоді поліція, чоловік десять, стреляли оце з ружжов. І колись, так оце погружався мужчина у воду. У цей проруб. Но у Мрині не погружався,
а стрелять стреляли. А тоді ж уже люде беруть тую воду
з проруба цього. А тепер батюшка ж у церкві сятить.
Неси свою воду в банці чи в пляшці, в чому хочеш. І він
сятить. І в кажду ж банку хрест золотий, вже ж називається. І кажуть же ж, шо вода, і у мене стоїть, скіль-
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ки стоятиме і не заплісніє. Шо уже ж золото, чи я знаю
чого. Як приходять додому, то кроплять і по хаті і п’ють
люде. Трещи – не трещи, вже минули Водохрещі. Або
кажуть: «Не к кольцю, а к яйцю», як мороз ото великий.
СТРІТЕННЯ Стречаннє – зіма з весною встречається. Як
нап’ється півень води, набереться у полі ратай беди.
Як півень води нап’ється, то буде позня весна, пагана,
мочлива. На Стрічання сятять свічки – «громовички»
називаються. Як великий грім, ото буває варабина ніч,
то цілу ніч блискає, гримить здорово, то світять ставляють. Кажуть, шоб грім не вдарив. Воду сятять на
Стрічання, на Маковія, баби маковки несуть додому.
Батюшка тепер, який це ось був празник, так і ось сятили. Йому шо, води жалько чи шо. Пробив колонку.
Оце хотіли строїть церкву, так своя і вода коло церкви.
ЯВДОХИ Явдоки – морозу недоки.

ЮРІЯ Колись, було, ідуть на Григорія – шостого мая
Григорія. Дак ідуть за село, отут колгосп сіяв. Жито чи
пшениця там. Так, було, несуть охрест той, знамена,
ікони і дощу просять. І баби старі, тоді под німецьку
власть, і після німецької власті, багато ходило людей
до церкви. Тепер уже мало. І Бога просять, шоб пошов
дорщ. І як коли, то в скорості і піде дорщ. Просять
Бога, шоб дав оце дорщу. Сятять жито. Діти варені
яйця красять і качають по житі.
ВОЗНЕСІННЯ
ХрисНН
ННЯ
Я Це посля
посля Паски в шесть неділь Ісус Хрис
тос іде на небеса. Так до Вознесенія співають усі тротро
Возпарі «Христос воскрес!», усякі, всякі можна. А до Воз
несенія у середу послєдня одправа, співають «Христос
воскрес!», а вже в четвер кажуть «Вознесіся Господі да
зана нєбєса! По всєм Свєту буде слава Твоя!». Вже не за
співають «Христос воскрес!»

Е

СОРОК СВЯТИХ На Сорок сятих дак оце колись було,
сорок картопель уносять у хату. Або Олексій – єсть
такий празник, так на Олексія вносять було у хату. Кажуть, шоб картошка родила. А тепер, хто коли хоче, то
тоді виносить. Як є мороз на Сорок сятих, дак сорок
морозов одиде, а як нема, до буде. А сей год не було
сорок морозов. Я так добре вже замітила. На Сятих не
було морозу, а на другий день такий мороз трахнув,
шо ого. А слава Богу, бачте, не було і не померзло ненечого. А моя сестра вмерла три годи назад, так сьомого
червня пропав ввесь город – такий мороз ударив. На
Сорок сятих варять сорок вареников. Колись режим
був такий, шо це як закон. Житні. Тоді хіба пшениця
була. Було баба дубове листя, хліб пече. Калини з бубуряком натовкла. І оце на каждий листочок пирожок
сядає. І така лопата дерев’яна кругла, ручка такая.
поПікна лопата. І це на тую лопату десять пирожков по
ложить. Діжка ж була пікна така здорова. Так оце ж
посадить на черін, а тоді як витягне, а скоринка така
пахуча да хрумтить. Тепер би не їв такого, як раньше.

бою, шоб велике росло. Як дітки, то три рази отак, шоб
великі росли да щасливі були, шоб не боліли і ще якось
мати казали. Як корову гонять, так кладуть ключ, колись же, знаєте, ключі були – така залізна ручечка, а там
язичок, а так закручене, шоб не знялось. І тоді кладем
оце так у хвіртці чи ворота і сятою вербою гониш уже
на улицю, шоб ходила корова додому. Через ключ уже
ж перейде вона і сятою вербою, шоб пристріт не напав.
Це старинний закон, чи як.
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ТРІЙЦЯ
ламаТ
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Клечальна
Я Кле
чальна субота, бо клечання у суботу лама
ють і тикають. Колись було трям, так отам як натичуть.
Клечання – клен, тоді осьо любисток, лепеху носять же
затрусять у хату. Пахне тоді так. Перед порогом було за
копують голляку таку кленову, у хвортку втикають чи у
ворота клечання. Коло хлева ставляли і тикали у стріху.
НеНа вікнах – любисток і лепеха. І м’яту ставляють. Не
суть у церкву. Серед церкви стоїть ікона, лежить така
велика, так хто хоче, так квітками обложить.
велика,

БЛАГОВІЩЕННЯ Ко
Колись
лись було коллє ото б’ють і лозою
Благовіщепереплітають, дак даже і колка не б’ють до Благовіще
Благоня. Не положено – Бог не поблагословив. А як Благо
віщеня кончилось, на другий день уже б’ють колля і
городять. Пока орать, шоб погородить. Кажуть, яка
погода на Благовіщеня, така і на Паску, но не совпадає.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ На Вербну неділю як коли розвита, а як
хоколи і нє. От цей год нерозвиту давали, бо дуже, бач, хо
лодна була весна. Я не хожу до церкви, бо я не вистою.
В мене дуже болить спина. А до церкви як пойди, до
треба ж там стоять. У нас один батюшка був, до каже:
«Можна й дома седіть. А прийшла до церкви, дак стань
і молись». Дак я не вистою. А так іти, шоб дуже пальцями тикала, шо зогнулася так, дак я лучче Богу дома
помолюся, похрищуся да й сидю. На Вербну неділю
холодно робиться, то кажуть: Вербич – кожух тербич.
Мене сусідка прийшла з церкви, то вербою потрогала і
каже: «Не я б’ю, верба б’є, сятая. Вже ж недалечко червоне яєчко». Стоїть вона за іконами. А тоді як топиш
ото було, то як гроза, то трохи обламиш і кинеш у піч.
Або як паску печеш, то кажуть, трошки треба одламать
і кинуть. Як посадиш паску і кинь верби. А нащо, так
хто зна. Вербу ще сажають. Буває ж оце пизня Паска,
то сажаєш вербу. Заходиш у хату з вербою, а тоді вже
посадите. У хату ж з вербою зайде, як діти у хаті і старе
там було, так оце ж каждого поторкає там сятою вер-

КУПАЛА Оце сьомого цього місяця буде. Так
ІІВАНА
В
робили: із соняшника оце було голову, розкарачку,
квітками обв’яжемо і несем купать до річки. Це називається Іван Купайло. І співаєм якось «Де купався
Іван» і кидаєм у річку.
Де купався Іван,
Доведеться і нам.
Іване, Івашеньку.
А баба з шовковиць надавить щолоку і вже прийдем з
рєчки і баба садовить, насипає борщ і дає щолоку: «Це
вино, п’єть. За те, шо зносили вже ж цю...» А тоді ж ми
кинем у воду, він попливе так до берега. Його витягаєм і несем же бабі показуєм. Такий закон.
ІЛЛІ Первий осінній празник. Ілля наробив гнилля.
Було колись і не купалися посля Ілля, а тепер... Кажуть, шо будуть уже чирки, нариви чи виразки. Оце
так. Кажуть, шо Ілля насіяв у воду, то вже купаться
не можна.
СПАСА До Спаса не можна яблок їсти тому, у кого вмерла дитина. Кажуть, на Спаса роздає Бог яблочка дітям, і нехрещеним, і хрещеним, малим. А котра мати
яблочко їсть до Спаса, так каже: «А твоє яблочко свиня з’їла». Кажуть, хто до Спаса не єдав, посля Спаса не
видав. Бо вже посля Спаса тильки позні яблока. Он у
мене скороспілка, так її до Спаса ніколи нема. Минув
Спас – бери рукавички про запас. Мухи кажуть: «Прийде Спас, половина не стане нас, а як приде Пречиста – забере до чиста».
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УСІКНОВЕННЯ Сікновеніє. Була у нас у церкві ікона
Івана Предмети: голова на блюді, так хтось украв. Нам
оцей батюшка молодий розказував, шо була цариця і
оцей Іван Предмета був у йє служак, ну служив. І вона
в його влюбилась. І той батько її вже протів цього. А вона тильки сказала: «Я його люблю і пойду за
його». А батько не розрішив. Так вона каже: «Принесіть мені хоть його голову». І оце палач, вин і називав
якось, батюшка, приніс оце голову одсічену і Господь
Бог його на іконі показав, шо гріх, значить, голова одсічена. І перед Царськими вратами отака висіла чимала, кучерява, такий мужчина обросший. І хтось украв.
[…] Сікновеніє – посний празник. Голови неякої, оце
капусти не кришать. Хочеш, так звечора налаштуй.
Не картошки. Воопше ножа не беруть у руки. Колись
було оце так, шо як думаєш, то звечора наготовим,
тоді вже варим борщик. І ще на Сікновеніє роблять
колово. Варять хоть кутю, хоть рис і обкладають канхветами або, колись як канхвет не було, так вишнями
із наливки. Колись же у сулію сахаром приливають.
Дак оце обложують. А тоді батюшка править і ложкою
роздає у бумажечку каждому колово. Так називається.
Це так як поминаніє по йому.

Записала Г. Бондаренко в липні-серпні 1985 р.
у с. Пустотине Носівського р-ну Чернігівської обл.
від Янок Кулини Артеміївни, 1907 р. н.
РІЗДВЯНИЙ, ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР, МАЛАНКИ Три куті: Перша, Багата, Голодна. Кликали Мороза кутю їсти. Кутю не проганяли. Дорослі засівають.
Ходили мало, хто горілку любив. Треба, щоб першими
хлопчики засівали, а на Голодну, щоб дівчатка не ходили. На Щедрика пекли млинці.
СОРОК СВЯТИХ Варять сорок вареників з капустою.
СТРІТЕННЯ Стрічення. Воду святили, умиться коли, од
пристріту.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Діжа миється обізатєльно.
ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Яйця, п
паска, вінок (хрест з жита),
сіль [святять]. На перший день Паски не йшли на
кладбище. Лушпя свяченого – в піч. Діти по дворах не
увійходили. Треба на Новий рік і Паску, щоб в хату увій
шов чоловік, не баба. Навбитки гуляли.
игорія. Батюшки святять жито, воду беруть,
ЮРІЯ Гр
Григорія.
ходили були й на жита, горілки п’ють, качались і по
умиваполю. Корову вигонять до схід сонця на росу, умива
лись росою.

Е

ВОЗДВИЖЕННЯ Це хреста воздвигають. Батюшка такий хрест у квєтках здоровий зав’язують. І він серед
церкви править. І оце отако присідає скільки можна.
І той хрест подимає і сам подимається, а хор співає:
«Господі, помілуй, Господі, помілуй». Як батюшка
више, више. Він више співає, ноту беруть. І батюшка
аж на диби стає і вони так: «Господі, помілуй». Так
здорово. І три рази. Батюшка знов сідає, скільки можна, додолу. І вони шепотом співають. Кажуть, шо на
Воздвиження гадюки скупчуються. Ми сіно возили.
Мій хазяїн був у лісничестві, то давали ділянки там
за П’ятидубом, оддалей. Так раз бачили клубок гадюк
на дорозі. Отака-о ворушився. Так об’їхали так дородорогою далеко. Бо чого доброго поженеться та й укусить.
А раз він отак на шлюзі був, так береги обкошували,
а ми, молодиці, граблями згребали на берег, шоб не зазаростали береги. Так раз ми гребем так далі, далі, а мий
хазяїн каже: «Дівчата, дівчата, он дивіться, шо пливе».
Люди добрі. Чи воно удав яка чи шо. Отака голова, як
падобрий кулак, і отаке жало здорове [показує, як па
лець]. І проти течії. І такі кольця. Шо воно таке. Шоб
уже ж гадюка, то дуже велике. Отаке бачила.

с. Пустотине
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ПРОВОДИ
[пісП
РОВОДИ В понеділок
понеділок і в вівторок через тиждень [піс
ля Великодня]. На Проводи яйце качали по могилі.
Горілки на могили не лили.

МИХАЙЛОВЕ ЧУДО У нас колись
олись на Чудо поїхав НижНиж
ник Андрій по сіно. Наклали машину, тоді вже машини були у колгоспі. Наклали сіно, стали ув’язувать і
він ліг на рубель на машині. А другий же потяг, верьовка лопнула, його як кинуло додолу і насмерть.
Даже і не дихнув. А моя мати казали, ще як була дівкою, дак хлопця ж не було. А вже старша сестра пошла замуж. Вона старіша багато. А дід каже: «Насте,
ти ж не гуляй довго, бо рано поїдем по копи». Кажуть:
«Я вже погуляла трохи, прихожу. Чую, батько йде й голосить. – “Що таке?” – “Кобила здохла”. Це казав, шо
поїдем по копи на Чудо». То це вам чудо. Кобила пила,
їла і здохла. Так же й не поїхали. А тоді у нас ще один
чоловік жінку зарізав на Чудо. Чотирнадцять ран зробив. І вона вилезла таки рачки, вже трохи одишла, до
сусєдки стукнула. Та вийшла, а вона вже потеряла сознаніє. Його засудили на восєм год. Ревность. Вона негде не гуляща, він і не пив нечого.

МИКОЛИ
ВЕСНЯНОГО
Храм на Миколи, йшли до
М
ИКОЛИ
ИК
ОЛИ В
ЕСН
ЕС
НЯН
церкви і з церкви з гостями до хати.
ТРІЙЦЯ
Святу гойдалку робили. Віху вили квіткаТ
РІЙЦЯ
РІЙЦ
Я На Св
ми, зверху – колесо і жита пувснопа. Музика, пісні
ми,
хадо самого світа. Крали вал, обвивали бовдурі на ха
до
тах. Всю Святу стоїть віха, тоді хлопці порозривають.
наХату прикрашали бузком, на дворі осики ставили на
впроти вікон, травою трусили по хаті, на вікнах клали
часник, любисток, полинь – од русалок. Хазяїн пішов
на Святу на полоту та чув пісню.

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ В понеділок, вівторок (за тиждень від Святої) – Розирги. В кого нехрещені діти, то
ззивають людей і по садах обідають. На Святу, у Сухий четвер виносять одежу сушать.
ІВАНА КУПАЛА Вінки плели, кидали на воду, куди попливе. На капусту клали, через хату перекидали.
ІЛЛІ Не можна сіно возить, бо грім спалить.

ОСТЕРСЬКИЙ РАЙОН
с. Бондарі
Записала Г. Бондаренко
в липні-серпні 1985 р.
у с. Бондарі Остерського р-ну Чернігівської обл.
від Дулі Лукерії Семенівни, 1901 р. н.
АНДРІЯ Коноплі на Андрія сіяли. Співали:
Святий Андрей, сію я на тебе конопель,
З ким я буду конопельки брати,
З тим я буду віку доживати.
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ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

КОЛЯДУВАННЯ Проти Різдва і Нового году Козу водили.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Три куті – Перша, посна;
Багата; пісна. На послєдню гукали Мороза кутю їсти.
Проганяли Мороза, полками стукали. Під рукою паляниця – хазяїн кропив хазяйство.
СТРІТЕННЯ Стрічення. Воду святили. Як дитинка заболіє, вмивали тою водою.
ВЕСНЯНКИ Співали, у хрещика гуляли. Один хлопець
на скрипку грав.
СОРОК СВЯТИХ Варили сорок галушок.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Пекли хрестики, як ішли орати, брали з собою і давали худобі, і як перший раз худобу
запрягають.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Прочистить все, помиться самому.
Діжу не мили.

ЯВДОХИ Від Євдохи весна починається.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Бджоли було викидають, це законно. Співають:
Ой браженька, браженька медова,
Я тебе, браженька, пити буду.
Ой поїхав милий в городочок.
СЕРЕДОХРЕСТЯ Хрест пекли на Хрестя і коли перший
раз сіяти йшли.
ТИЙ ЧЕТВЕР Сухий четвер перед Паскою, сушать
ЧИСТИЙ
одежу. Ходили купаться, вмиваться, щоб ніяка гадость
бігне брала. Баба до схід сонця будила малими – щоб біг
ли вмиватись.
вмиватись. У четвер напечуть булок, у п’ятницю
пепечуть паски. Один скатертик спеціально. І було пе
пасчуть тайну паску – її підкидають в церкві, тоді ту пас
ку ділять в церкві як дари.

Е

ВЕЛИКДЕНЬ На Паску умивались з червоного яйця.
Несли святити паску, яйця, сіль, хрін, пшоно, земельку (обсівали город, шоб жука не було). Скорлупки від
свячених яєць кидали на землю, як орать починають
(від осоту). Посохли колючки. Школярущечки. На
кладбище не ходили. По рідні ходили діти по хатах.
Навбитки грали діти. Сонечко грає на Паску на перпер
ший день, воно радується. Проти Святої неділі ставиставили жердку, обвивали, наверху – колесо.

ВЕСНЯНКИ Веснянок співали на все село. Співаємо
отих вечірних, було заспіваємо «Овса»:
Зацвіла в лузі лоза,
Да голубі в мене глаза,
Про нас люди говорять,
Да не [...] добро,
Про милого мого.

Ф

СИМОНА ЗИЛОТА Цвітки збирали,
бирали, разну травичку –
помогає, як заболіє.

ВЕЛИКДЕНЬ
В
Е ЛИКДЕ
ЛИКДЕН
НЬ Свя
Святили
тили паску, плічко, яйця, мак, пшоно.
Хто шо знав, то святив і ножа. Хрест на сволоку писаписа
ли свічкою і по углах. І дяк з батюшкою ходили писали
хрест перед Паскою і на Ордань. Першого дня не хохо
дили на кладбище – нельзя ходить. Проводи в понеді
понеділок. Дітей повно було. Діти христосували.

ЮРІЯ На жито
то ходили з охрестям. Піп кропить поле.
Корові під ноги кладуть замок і сокиру.
есеніє, Вшестя. Не пекли.
ВОЗНЕСІННЯ Вознесеніє,

ІМ

ТРІЙЦЯ Троїця,
оїця, Свята неділя (Храм). Ставили клен,
любисці, березка – на воротах, любисник, півник –
ор – під ноги. Зілля викидали до сараїів,
на вікна, явор
в пучки в’язали, мились тим зіллям.

Н Казали,
Казали, русалки ходять на
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕ
ТИЖДЕНЬ
ТИЖДЕН
круТроїцю. В поле не можна йти. Вона була в полі, кру
гом жито (це було якраз проти Сухого четверга), вся
їжа пропала з кошика. Хто вмре на Троїцю – русалка.
Батюшки добрали тепер проти них заклятіє, і вони не
севстають тепер. Одежу пересушували. Переплавна се
реда – святили воду
ПЕТРА І ПАВЛА Зажинали
Захрещули в середу, вівторок. Захрещу
ли
вали ниву, проти сонця колосками. Борода – як все
пожнеш, зав’язуєш ниточкою, прокололи, клали хлібсіль. Завитки руками не трогали, його обминали, хто
дотронеться – рука пухне.
МАКОВІЯ Святили мак (на Семена).

ПРИЛУЦЬКИЙ РАЙОН
с. Красляни
Записала Г. Бондаренко
14 липня 1992 р. у с. Красляни
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
від Ніколаєнко Ольги Нечипорівни, 1902 р. н.,
та Сіробабського Яківа Миколайовича, 68 років
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Засівали на Новий год і дорослі
і діти. Зерно курям – щоб ловко неслись.

ПРАВА
ПРАВА СЕРЕДА Ламають березу, як хто заб’ється, то
парять, щоб воно розправлялось.
ЮРІЯ
жита святять, молєбень наймають.
ЮРІЯ На
На Григорія
Г
Обідали,
Обідали, і качаються було, тоді не так видєлували. На
Григорія було скот виганяють на росу, щоб не болів
і молоко було. Корову, як перший раз на пашню виганяють, ключ під ноги, щоб переступила, щоб ніхто
молока не забирав.
ТРІЙЦЯ Зелена (Свята). Проти Зеленої неділі віху зробимо, лепехи настелемо. На викнах щебець да полинь,
щоб не заводилась міль. Канупер, любисток. Клечення на воротях і під хатою. Після трьох днів гільку на
грядці ставляють, щоб під’їжні не їли. Серед ставка робили мист, лепехою слали, ставили виху (довгу
жердку), чимсь обмотували, так не була, а на верху
дівка з соломи у святочній сорочці, у вінку. Ми там і
ночували, да стерегли од хлопців. Хлопці як украдуть,
то розірвуть, а як ні, то ми самі розберем. Ми робили на майданчику коло колодязя. На Зелену колодязі
святять.
ІВАНА КУПАЛА Розкладали огні, вінки плели, надівали. На другий день носили на ставок – куди попливе,
туди заміж вийде. Папороть цвіте раз у год. Як будеш
ту квітку брать, вони тебе будуть гребти, тігнуть, а ти
сиди до третіх півнів. Все тоді людина знатиме, як вирве ту квітку.

ПЕТРА І ПАВЛА Зозуля кує. До Петра як викидає ячмінь колос, то покине зозуля голос. А як ще два-три
дні кує – то буде протяжна осінь. Зажинали або в середу, або в п’ятницю. Хрест робили з колосків. Закруточку закрутять, хліба-солі поставлять.
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СПАСА Яблука, груші святять, до Спаса не пологається
їсти фрукти.
МАКОВІЯ Мак святили, пекли прісні коржі з маком.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвиження. Колись не можна в ліс
було ходить, бо гадюки в цей день ховаються, щоб не
вкусили.

с. Смош
записала Г. Бондаренко
14 липня 1992 р. у с. Смош
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
від Мартишко Марії Ісаківни, 1918 р. н.,
та Задорожко Катерини Дмитрівни, 1923 р. н.
РІЗДВЯНИИЙ СВЯТВЕЧІР Під Різдво колядують із
звіздою. Сіно і кутя на покуті. Мороза кличуть, щоб
не морозив нікого. Засівають дорослі і діти.
ВОДОХРЕЩА Як винесе мужчина кутю на Водохреще з
хати в сіни, то могорич. То мужчини так і бігають по
хатах, щоб кутю винести.
СТРІТЕННЯ Воду святили (од пристріту).

ГРОБКИ На Паску покачає яєчко по могилці, похристосуються, так як і на Гробки (через тиждень в понеділок). Ходять до свого роду на Паску. З Провід тут
рештки їжі забірають додому, а в Мільках старцям
роздавали.
ПРАВА СЕРЕДА Святять березу і свічечку і як руку
звихнуть, то в тій березі попарять і засвічують ту свічечку. Коли не скажу.
ЮРІЯ Григорій-Побєдоносець. Ходять святять жито,
посвятили й дощ пішов. У лісі одкрилась вода – родник, батюшка пішов посвятив. Помага од усяких бобо
лєзнєй. Качаються же як святять по житу, хто зна. Очі
промивали росою. Обично коров на Юрія виганяють,
кладуть у воротях топор, налигач, тоді вона не блу
блудить од двору на двір і біжить. Так мати моя робила.
ТРІЙЦЯ
РІЙЦ
Зелена неділя. Лепеху стелять по хаті, липу на
РІЙЦЯ
Я Зелена
воротях і в хаті скрізь чіпляють, на викнах любисток.
Той троєцький любисток дуже бережуть, щоб було в
чому купать дітей: щоб хлопчики дівчат любили і на
навпаки. Зілля не палили, вимітали. Перед Тройцею в
суботу поминають всіх.

Е

ЯВДОХИ Це вже на Явдохи, кажуть, бабак свисне.

крашанками б’ються. Особенно в цибулинні. Діти
христують, тричі «Христос воскрес», з хати в хату
ходили – скільки обійдеш. Несуть гостинець хрещеній матері на Паску, носили і бабі, що роди приймала,
я сама носила. На Паску і на Водохреще, коли святять
воду, тоді і скотину кроплять.

СОРОК СВЯТИХ Сорок вареників варять з маком.

ІМ
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ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Ми звем
м «Теплий Лексій», а він –
утеклий Лексій. Він був у свого батьки один син, батьбатько його був батюшкою. Йому вибрали нєвєсту, була
і свадьба. Вже і свадьбу одбули, а він все покинув, і
нєвєсту, і вночі на пароход, приїхав в Одесу. Там приприход Матері Божої. Він став там на паперті і сидів там
сімнадцяти год, їв тільки хлібець да воду. Коли це папаламар тої церкви почув голос: «Уведіть сюди Алексєя,
чєловєка Божого» – і так тричі, нарешті ввели туди
Алєксєя. А потім він і звідти втік, сів на пароход, а Бог
йому так дав, шо він тим пароходом приїхав додому і
попросився у батька на ночліг. Той йому дав місце в
сараї, а вікно того сарая на хату його нєвєсти. І дуже
тяжко йому було, шо мати і нєвєста сімнадцять год
плачуть, і шо слугі над ними здіваються. Він почув, шо
вже смерть. Все списав на записку і затис в руці і по
помер. Тоді батько пішов, щоб його ховать, розщепили
руку, а там записка.
МАСЛЯНА Як колодку
лодку тягають, то хлопець приходить
до дівчини, прив’язує їй стрічку чи платок, а вона ста
ставить йому могорич, вітає. Здебільшого до теї ходили
дівчини, що має брать.

БЛАГОВІЩЕННЯ Другий день Благовісник – квочки не
можна підсипать і як знесе яйце на празники, не можна того яйця підкладать, бо буде калічка.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР В кого короста, вскакують в річку,
шоб короста злякалась і втекла. Я знаю, чим коросту
звести і всяке чухно – матошником. Пішла і принесла
те, що у нас зветься «смердюче зілля».
ВЕЛИКДЕНЬ Як паску розчиняють, то мати підв’язувала
діжу рушником. Святили сало, мнясо, сіль, пшоно,
раньше поросята – в кошовки складали. Нам матері
кажуть свячену шкалярупку на воду односить і хліба
крихти – щоб не попали ні коту, ні собаці, тільки курям можна. Розговляються, зразу яєчко, тоді пасочку,
сальце, м’ясце. Хрести пишуть крейдою. Навбітки

ПЕТРА
ПЕТР
ЕТРА
А І ПАВЛА
ПАВЛА Зажинали
Зажина і мати було ще й якісь закрутки робила – щоб поле родило. Одну жмені клакла
дуть навхрест. Бороду оставляли, як кінчали жать.
На Петра пекли бабку з сира. Що таке мандрика, я не
знаю.

МАКОВІЯ
МАК
АКОВІЯ
ОВІЯ Мак святять, квітки, які в кого є, не викидаОВІЯ
ють, на покуті стромляють. Вербу свячену теж на попо
куті держать, так мати робила, так і я, а нашо вже – не
знаю. Печуть маковники – коржі з маком.
ПОКРОВА Храм на Покрову. Біля церкві не обідали.
Рідні до каждого йдуть.
УСІКНОВЕННЯ На Івана Головосіки не можна нічого різать, сікти. Одна жінка пошла сікти капусту,
а вп’ялась жаба і ніхто не міг скинуть. Тоді її порадили
піти в церкву. Батюшка тоді питає, чи є хто понеділкує
од роди. Коли найшлась така баба, підійшла і одняла
ту жабу.

РІПКИНСЬКИЙ РАЙОН
с. Вороб’їв
Записав О. Васянович 13 вересня 2009 р.
у с. Вороб’їв Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.
від Семеняки Євдокії Яківни, 1926 р. н.,
та Семенюк Уляни Піліпівни, 1935 р. н.
АНДРІЯ А то єсть тринадцатаго чісла у паслєднєм мєсяци грудні – ходіть Андрєй. Дак протів Андрєя тожє
закладалісь дєвкі на сон. «Андрєй Пєрвазванни, прісність мєнє сон пєрваславни. З кім хочу вєку дажівать,
таго трєба у снє павідать». Там пріснітца і папросіть
коноплі чі льону на варовку.
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ВАРВАРИ Саві да Варі ночі варвалі.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО Мікола мост мостить. Ужє
больші мороз ад Міколи пойдє, будє замєрзать. Цяпєр на Мікалая Зимнього пякуть тиє мікалайчікі і
ложать пад падушку, а калісь такого нє було. У каго
малиє дєті, то кажуть: «Лажісь спать, бо завтра пабачіш, шо табє Мікола Святи падоріть, паложіть пад
падушку». Падложіть ужє матка, баба чі дєд якуюсь
ігрушку. Праснувся, руку пад падушку: «О, є! Палажів Святий Мікола». Цє хароші абичай. Падарак
пад падушку паложать. Слухаєтца чі нє слухаєтца,
а кажє, шо буде слухатца.

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Мі варім кутю кажен год з
ячменя. Пєрловку купляєм, алє і натовкті можна. Насушіть у печі на блясі і в ступу, і натовкті. І будє кутя,
аж разваруваєцца. Кутя калі посна, а калі заправіш,
з малаком. У полівку стопіш малака, калі є, і паєсі.
А калі і поснєньку паєсі, як такі дєнь віходіть, з алєйцам. Заправлялі і макам калісь. А тяпєр нє знаю, чаго
цє так, шо цє такє ізрабілася. Таго, шо маку нє єсть.
Нєльза маку на свайом гароді сєять. Хавай жє яго.
Наркомани ж ходять да пазрєзають. Тади мая пакойна матка сєяла таго маку з павсотку, а можє і болєй.
Даспєє дак мі дажє кутю і тую з макам єлі, і пєклі пірожкі, варєнікі. А то щє натовчеш картошкі, да зазамєсіш мукою, у пєч насажаєш да наломіш їх, маку
намнєш і єсі, добрє і смачно. А тяпєр жє нєльзя. ДаДавалі ж і мєд, а в каго нє було, то сахар сіпалі. Мєд жє
дарагі, дак сахар сіпалі. Алє калісь жє і сахар куплялі.
Тяпєр жє паля у калхозі пашті шо пустиє, а раньшє ж
сєялі льон. А тади льон уберуть, дак у калхозі давалі
дапалнітельна чі як вана завєтца, прємія чі як. Давалі
льонам, сємєнамі. Була алєйница у дядька в Вараб
Варабйові, да он щітайтє і малов льон. А як нє малолі, то
сушілі і тавклі, і сєялі. Тади пойдєш да таго дядька,
заб’ють тим алєєм, задєлають. Так тей алєй лянний
такий пахучєнний. Так єлі і ладкі салілі, і кутю. Як
яка кампанія, так напєкуть з алєєм каржов якіх, нанаРатьохають з алєєм і лупеть усє. Пєрва кутя пєред Ра
жеством називаєтца «Багатая». Я чітала в календарі,
шо треба дванадцать страв на Перву кутю гатовіть.
Це вана шостага чісла, шостага января. І у нас калісь
так гатовілі. Тяпєр же у нас такоє традиції нє було,
хрещеа туди далєй така традіция: от, напримєр, хреще
нік, там хросна і хросний, баба, так той хрищенік у
той вечер бере кутю з дому і нєсє да хроснає. У нас
такого нє було, а там далєй насілі. А тади варать на
Щедруху – тринадцатого. Це вжє називаєтца Щедра
кутя, Багата. А патом вжє пасля – Бєдна. Васємнадцатаго чісла називаєтца «Галодна кутя». Посна. Я вам
так розкажу. Яно то тєпєр і гроші, ужє тую пєнсію
дають, но раньшє, дарма, шо труділіся і калхозі, рабілі, важка рабілі, но всяадно було вєсєлєй. Війдєш –
і там пають, і там пають. А тяпєр, як хто запєє, дак
кажуть – то вжє напівсь дак пєє пьяний. А тади ж
такого нє було. А тяпєр я нє знаю, да чого вано дайдє,
шо зямля всюди пустує, а работи людям нєма. Становім кутю на кут, там сєнцо ложім, піражка спєкьом.
Так щє мати калісь пріказувала і я пріказую. Нєсєш
і кохкаєш, кудахчєш, шоб і кури нєслісь і саділі. Кажуть: «Хто ходіть?» – «Сам Бог ходять, кутю носіть».
Да упав у погрєб: «А хто цє там стучіть?» – «А на чорта пітать, як погрєба нє закутавать». Такі случай був.
Мая пакойна матка тади вжє цєє сєна, дє кутя стаяла,

а тади вжє як курка садитца, то вана кладе теє сєна
пад курку. Кутю голимі рукамі нє мона нєсті – нада
рукавіци адєвать. На паслєдню кутю Мароза клікалі:
«Мароз, Мароз, іді куті єсті, а в Пєтровку нє пріходь,
гарбузи нє морозь, бо будєм на жєлєзну сковраду
сажать, жєлєзнимі пугамі біть». Так мая матка пріказувала. Станавіла мая матка і такає другєє – борщ
чі там шо. Теє паєсі, а кутя пастаїть. Скідає той піражок, кришку адкриває і глядять, як багата раси, дак,
це ж Пєрва кутя, чі на вражай, чі на людей. А тади
усє трі кутє адкріває і глядіть, чі багата раси на том.
Чі дощік будє іті. Інчій раз є раси чімала, а інчій раз
толькі чуть-чуть. Здимає крішку, накідає кутю. Павєчєралі і нє прібіралі на сталє, бо будуть проходіть
мертвіє, «дєди» будуть пріходіть. […] Калісь адна
баба захатєла – син малади умєр – дак вана захатєла
пабачіть сина. І син жанати був. І нєвєстка вмерла,
пависа матка жівє. Так вана вжє взяла наварила, павис
тавляла на стол. І хто йой вжє расказав, шоб паєла
і вана. Вана сєла на цом аслонє, шо пакойнік лєжав.
Аж ось ідуть. І нєвєстка ідє, і син ідє, і вся сем’я ідє.
Яна сєла і мавчіть. А як толькі цей малади син зайзай
шов, дак вана заплакала. А стакан з вадою паставілі
на сталє, шоб вада була на сталє. Дак стакан упав. Цє
вжє нє панаравілася сину, шо матка абліла слязамі
вєчеру сюю. Так скінув і пашов з хати. Он як було.
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РІЗДВО
ХРИСТОВЕ,
МАЛАНКИ, КОЛЯДУВАННЯ
Р
ІЗДВО
ІЗДВ
РИСТОВЕ,
РИС
О Х
ТОВЕ, МА
Я калісь хаділа калядавать, бо у мєнє батька нє було,
а матка адна, а нас багата було у маткі. Так хаділа. Да
чужіх нє хаділа, а да ро́дічов сваїх хаділа. Раньше, як
батья щє малою була, то разказував мой пакойний бать
ка, шо раньшє, тяпєр жє так нє ходять, а раньшє Кóзу
ваділі, з звєздою хаділі. Взрослиє, нє то шо там дєті,
а так парабкі хаділі. А тяпєр ужє тут нєма такого, нє
ходять і нє водять. Адно толькі п’ють, ларки пастроїходять
пастрої
лі. Якбі пашов да паварочав, шоб їх нє було, шоб яни
лі.
нє бєгалі. Казу водять на Щадруху, а калядують ізразу на Ражество. Двє нєдєлі калядують. Дєті тяпєр так
колядують:
Вішов баранєц
Із нових сянєнц,
Наставів вєйку –
Дай, баба, капєйку.
Такого, як калісь пєсєн, то вани нє знають. А я калісь,
як хаділа, то цого баранца нєколі нє пєла, а пєла вєлікіє пєсні. Щадровкі:
Ой дє ж мі хадім да й пахажуєм,
Свєти вєчєр!
Ми к сєму двару да й пріхажуєм,
Свєти вєчєр!
А в сьом у дварє адін синок є,
Свєти вєчєр!
Адін синок є і той в войска йдє,
Свєти вєчєр!
Маті віправляє да й навучає,
Свєти вєчєр!
Нє йді ти, синок, в самом задійку,
Свєти вєчєр!
Бо іззаду жє із вінтовак бьють,
Свєти вєчєр!
Нє йді ти, синок, в пєрєдіначкі,
Свєти вєчєр!
А йді ти, синок, в сєрєдіначци,
Свєти вєчєр!
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В сєрєдіначци чай-віно дають,
Свєти вєчєр!
Дай Бог Святий вєчєр і нам дай!
Цє для парабка, а була і для дєвчіни, алє я вжє позабувалася. Для хазяїна нє було.
Ходіть Іллі на Василя
Носіть пугу саломєнную
Куди махнє – жіта растє,
А пшєніца вілягає.
Дай Бог Святий вєчєр і нам дай!

СТРІТЕННЯ Стреченнє – це вжє зіма з лєтам стрекаєтца. Хто каго пєрєможє. Як тьопла, так лєта пєрємагло, а як холадна, значіть зіма. Як да Стречення вол
нап’єтца, дак посля Стречення і пєтуху нє будє. І вано
ж і буває, як да Страчення возьме і растанє, распустіть, тьопла, а патом возьме посля Стречченя замєрзає і холадна. Купляєш у церкві свєчку. Там жє є такіє
тонєнькіє, а то вжє купляєш таку товстєйшу, як палєц.
Там ужє пасвєтіш яє у церкві, то у мєнє календар цєрковни, то там пішетца, шо тая свєчка ад грази. НаприНапри
клад, граза улітку вяліка, то нада тую свєчку запаліть.
Це свєчка стретєнська. Украшалі ту свєчку стружкамі,
галупарєжуть так тонєнька і абматалі так па кругу галу
бою чі там якою аранжєваю.
ВДОХИ
ВД
ОХИ Пріш
Прішлі
лі Явдокі, так вади па бокі. Прішлі Явдо
ЯВДОХИ
Явдокі, так зімі нєдокі. Як на Явдокі да абєда хмарна, дак
казалі, шо грібі будуть. Як на Явдокі ясна пагода, то
тьопла вжє будє.

Е

Ідуть у хату, шоб ужє ж шось далі там. Бо колядують
жє пад акном. Тади гастінци булі, а гршєй нє було.
У каго дєті, дак єсті хочуть, то хлєба кусок дадуть і
то спасіба. А цяпєр жє вани ходять, дак канфєт нє хочуть брать, а гроші. Давай гроші. Калісь у мєнє хріщенік, он ужє і пакойни, дак хадів да тих пор хадів:
мєнє дома нєма – на работі. Прійдє – дасть матка мая,
щітай баба яму, гроші. Кума вжє кажє: «Нє йді вжє
болєй». – «Я пайду, бо храс́ нає нє було». Проходіть –
апять хроснай нєма, дєд дав грошей. На трєтій дєнь
знов ідє. – «Да куди ти ходіш?» – «Хроснай нє було.
Я пайду, як хросна будє, то даст, тади я вжє нє пайду».
Йон ужє третій раз прішов, я вжє аддала гроші, значіть йон ужє болєй нє пашов. Бо хросна ж нє давала
капєйкі, бо хросна давала ужє там десятку чі шо. Так
йон ужє тади забрав там і пашов, вжє болєй нє хадів.
Як з Казою хаділі, то насілі звязду. Калісь мой батька
щє жівій був, дак папріходілі парабкі. Заходять, адін
з гармонієй ідє. А мі, начє зналі, прігатовіліся. ХалаХалаА тади такі дядька був, шо
дєц жє варілі, мясо пєклі.
́
танцавать і на руках умєв і на нагах. «Як пашов жє ка
казєл да на рожачках, да на ножачках, да на капіточках,
да на чабаточках». Як пашов жє йон і ногі так угору
паставіть да танцює. А мі вжє сідім на пєчі да глядім
як вано там. Патанцавалі. Матка ужє кажє: «Станаві
на стол, бо хлопци ж прішлі – треба угастіть». Батька
кажє: «Так, хлопци, нє втєкайтє, за то шо ві прішли –
па чарци вам». Батька ужє їм па чарци налів, па двє
тамека. Вани пасєлі, віпілі і пашлі.

струлю якую, у бочку якую вади і свєтілі. Пасвєтілі
воду, пріходіть дадому, сарай пабризкає вадою теєю
святою да і всє. У калодєзь лілі воду. Цяпєр ужє нєма
такіх марозав. Раньшє булі зіми вялікіє, то булі і крєщєнскіє морози. А цяпєр прайдє Ражество, прайдє
Крещеніє і снєгу калі нєма. А пасля Крєщєнія мєншіє
морози, вжє дєнь дабавляєтца. Вначі тращі, а вдєнь
плющі.
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С
ОРОК СВЯТИХ Сар
Саракá
акá – сорак мучєнікав. Казалі в на
акá
СОРОК
народі, шо цє нєвєлікі празник: сарока ужє паложіть сорак палак на кубло. А тади падходіть Пахвала: У Пах
Пахвалну суботу будє хвалітца яйцом. Яйцо знєсє. Хто
пірагі пєчє, хто варєнікі варіть, но нє казалі, шо трєба
сорак. Як є мароз на Саракá, то послє Саракá щє будє
сорак марозав.

чата варажілі на Щадруху. Проті Нова
МАЛАНКИ Дєвчата
Новага году, я вспомніла, ось ца Дуня Марініна... Проті
Новага году замікалі воду, калодяз. А у їх нє було,
а далєка калодязь. Дак яна шо прідумала. Вєдро в
хаті з вадою. Яна найшла замок. Той замок зацєпіла
за дужку і спать жє лягла. Лє́гла спать і спіть. Батька
жє жіві був. Став, пашов вади піть да кажє: «Які цє
дурак замок павєсів на вєдро?». А матка яє кажє: «Нє
чєпай, Сашко, нє чєпай, то дєвка каторая замкнула
воду». Так вана паспала, встала – нєшо йой нє снілась. Трєба ж як замікать, то шось пріказувать: «Замікаю воду проті Новага году. Хто прідє каня паїть,
той прідє вєдра прасіть». Вана ж яго во снє пабачіть.
То ж будє яє сужани. […] У нас сєялі раньшє. А то
да нас прєхалі з Кравнага – сєло кала Батуріна. Так
я пашла пасєяла, а вани: «Бабі нє сєють». А чаго бабі
нє сєють, я нє знаю. А у нас хаділі сєялі. Як сєють, то
кажуть: «Сєю, сєю, пасєваю, з Новім годам паздравляю». А тяпєр жє як пріходять, то як стануть пріказувать, як стануть разказувать, то я всяго і нє запомню. Панавучувалісь, дак і луччей пріказують.
ВОДОХРЕЩА Раньшє воду святілі на рєчци, на Днєпрє.
Вирубувалі хрест із льоду. Хрест той аблівалі расолам
чєрвоним і ужє свєтілі воду. А нє, то наносять у ка-

Т
ЕПЛОГО ОЛЕКСИ Тьоплий Алєксєй жє рєку пускає.
ЕПЛОГ
ЕПЛОГО
ТЕПЛОГО
А тяпєр жє да Алексєя рєка бєжіть.
Б
ЛАГ
БЛАГОВІЩЕННЯ
Пчоли віносілі пасля Благавєщєння – сьомага апреля. А єслі пчала вілєтєла да Благавєщєння, значіть, пасля Благавєщєння щє будє сідєть.
Благавєщєннє – цє вєлікі празнік, як і Паска. Казалі
яка пагода на Благавєщєння, така і на Паску, но оно
нє збувалася. Кажуть, шо нє мона да Благавєщєння у
зямлє рабіть, но у тих жє, там далєй, дє тьоплєй, хто
ж таго Благавєщєння глядіть. Нада ж пахать. А у нас
казалі, шо нєльза. Да Благавєщєння дажє ніхто калка
у зямлю нє забівав. Нєльза. Чі то щє зямля нє адтала.
А тяпєр пєрєвєрнусь клімáт, шо ось у жніва у августі
мєсяци усє картошку пакапалі. А ось сєнтябр, щє би
картошку капать, то ана би парасла.
СЕРЕДОХЕСТЯ А тади щє зімою є такі празнік, «Хрестя» називаєтца, так мая матка пакойна пєкла
тади
́
«хрєсти». І той «хрєст» одкладає. Тяпєр ужє нєма
такого, шоб пастух пас чєрєду, а самі пасуть. Так як
віганяла матка карову, так брала той «хрєст» і брала
той акрайчік із паскі і карову пріганяла на пашу і там
аддавала карові.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Буває халодна, вєтєр такій. Прішов
Вєрбіч, то тєрбіч. Б’ють свячонай вєрбічкай, шоб нє
балєла галава. Кажуть: «Верба б’є». – «Якая?» – «Святая». Так трі рази пракажі і пацопай. Можна у хлєвє
падстрикнуть або паставіть у хаті на кутє. Каровку віганять на полє вєрбічкаю.
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ІЛЛІ Прішов Ілля нарабів гнілля. Дощ як улупіть, то
пагніє. Як на Іллю начнє іті, то будє іті цєли тиждень
і болєє. Казала калісь мая пакойна матка: «Нє йдєть
ужє купатца, нє нада у вадє купатца, бо Ілля у воду
насцав».
СПАСА Свєтять яблакі і груші. Не можна єсті яблак
жєнщінам да Спаса, у каторих мєрлі дєті, бо на том
сьвєті нєсуть яблакі і дєлять, дають. А падходіть
теє дітя, так яни і кажуть: «А табє нєма яблука, тває
яблака свіня з’єла». Вана нє бєрєжілася, з’єла. Так
яму нє дають. А я помню такого мужика – да Спаса
нєколі яблука нє єв. А толькі пасля Спаса пасвятять
яблака і йон ужє єсть. Прішов Спас – бяри рукавіци
пра запас.
МИХАЙЛОВЕ ЧУДО Ось девятнадцатага будє Чуда,
дак хлопци знімалі варота протів Чуда. Ось тут іздимуть, туди занясуть, там іздимуть, туди занясуть.
Вароти здималі там, дє дєвкі. А то устають і кажуть:
«Ужє Чуда сягодні: нєма варот, нєма хвортачкі». Було,
шо калодкамі пєрєгаражувалі дарогу, шо як будє хто
єхать машінаю чі мациклєтам, то завсєм будє чуда.
Шо варота, то нєчога, а то шо пєрєгародять дарогу, то
вжє нєважна, нє харашєй.
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ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Треба к Пасци папрібірать усє, шоб
чіста було. Купалісь, голаву мілі да сонца. Калісь мая
пакойна матка казала, шо нада да сонца голаву паміть,
а тую воду вінєсті кудись на растаньки – перахресниє
дарогі. Раньшє хаділі на Страсть у восєм часом вєчєра.
Батюшка на Страсть правіть да двєнадцаті часов. Па
старіннаму називалася «Тайная вєчера». Тади в дванадцять часов батюшка канчав правіть і йдуть дадому
з агньом. Укутаєш, як вєтєр. Глядиш – на тую вуліцу
пашла з свєчкаю, на тую, на тую. А цє цяпєр пєрєвєрнулася – нє так. Цяпєр у шесть часов вєчєра чі в п’ять
ідуть на тую Страсть. Щє і нє сутонілась, а йдє дадому.
Щє нє тьомна, то нє відна чі вано гаріть, чі нє гаріть.
Пріходілі дадому і вєчєралі – Тайная вєчера. Пріносіш агонь дадому. Як зайшла у пєршіє двєрі, так тею
свєчкаю хрестикі вірабляє – накурує. І в хаті на дверах
накурує. Тадє становітца на стол і на столі вгаре накурує в углу, дє абрази стаять. Для чога вани, Бог яго
знає. Маті калісь так накурувала, а тяпєр хто накурує,
а хто і нє. Паскі у суботу пякуть посля абєда. Завтра
святіть нєсті, а сягодні напєкуть. Яйца у лушпайках у
цибуляних красять. Калісь красілі і в зєлєнаму, і в сіняму, хто чім накрасіть. Зяльонку вазьмє, размутіть і
красіть. Сінє чарнілам красіть.

ПОКРОВА
П
ОКРОВА
ОКР
вжє позній асєнній празник. На Покрову
ОВА То вжє
дівілісь, з якоє старани вєтєр – з тьоплає чі з халоднає,
шоб на зіму узнать.
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ВЕЛИКДЕНЬ Хлопци
пци у вбітки гулялі. Набяруть у каркармани яєць, пойдуть, хто віб’є. А тяпєр ніхто у вбіткі
гулять нє ходіть. Хріставать хаділі. Дєті хаділі і взросвзрослиє. Казалі: «Хрістос васкрєс!» – «Ваістіна васкрєс!».
Давалі дєтям гастінци і гроші. Як встрєчалісь, то хрісхрістосавалісь, казалі адін другому: «Хрістос васкрєс! ВаВаістіна васкрєс!» І цалаваліся. Цє з усємі, а чаго ж. У нас
пісанак нє пісалі. Свєтіть у цєркву бяруть паску тую,
яйца тиє, бяруть кавбасу, в каго є, мяса, сала. Шо в
каго є, то те і бяруть. Хрєн свєтять, соль свєтять. Нажа
нє бралі, віно або гарєлку бяруть. Віно стаїть адкрите
і батюшка нєчога нє кажє. Єдять сначала свєчане: паспаску адрєзає, кавбаси адрєзає. Акрайчік клалі аддєльна,
шоб он засох.
ЮРІЯ На Грігорія
варорігорія на жіта нє хаділі, нє качаліся. Як варо
на захаваєтца у жіті на Грігорія, так будє жіта ловкає.
ТРІЙЦЯ Тройца,
ойца, Зєльона нєдєля, Дух. Хату прікрашаєм
зєлєнню. Май усякі бяруть. Любістік у хаті ставлю,
а на дварє як нарву, то ліпу ставлю. А то ще алілєй
(аїр) кідаю. Вано стаїть, пака трохі пав’янє. Тади збя
збяру. Як вішав утрам і той май надварє зав’яв, значіть,
будє сєна ловка сохті, а як паставів і вано стаїть, значіть сєна будє пагана сохті. Дащі будуть. У церкві святять зєллє. А тади вісахнє, то у падушку пхають на той
сьвєт. Кажуть, як умру, то пад голаву паложать.
ІВАНА КУПАЛА Я на Купала хаділа па расє і рвала тиє
цвєти. Можє і лікарствєнниє, а на Купала ж.

ПЕТРА І ПАВЛА Цяпєр начінаютца жнива пасля Пятра.
Якась вано довга. Калісь жє жалі і касілі вручну, дак
крєпка нє дастаювалі, шоб вано нє вісипалася. Цяпєр
жє камбаєм, так хто убрав да Пятра, а хто убрав посля
Спаса. Цяпєр ужє нє тоє.
ПАЛИКОПА Грамаві празнік – Палікоп. Нє рабілі люді
і дажє постувалі, шоб Палікоп той нє спалів коп на
гароді. Палікоп – цє Пантєлєймон. Я нє знаю, шоб когось там спаліло чі шо.

СЕМЕНІВСЬКИЙ
С
ЕМЕН
ЕМЕ
Н
РАЙОН
с. Жадове

Записав О. Васянович 16 вересня 2009 р.
у с. Жадове Семенівського р-ну Чернігівської обл.
від Курачки Галини Іванівни, 1924 р. н.,
та Полторацького Івана Петровича, 1956 р. н.

АНДРІЯ Варажили дєвчата. Чабати́ перекидали через
варота. Куди носком, то туди замуж пойде. А тиє заберуть чобата. Пашутили. А таді аддали. Папад вокнами бегають дєвки. Як хто у хаті, так скаже «Сядь»,
то дєвка замуж не пойде, а як скаже «Йди», то тая
вийде вже.
ВАРВАРИ Сави, Варвари день уварвали, бо ноч велика,
а день малий.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варать з перловки чи
з якоє крупи. Може, хто і грецьке зварить. Як каша,
то якого сала нажарать да заправлять, а кутя особенна, треба шоб була солодка. Кутю варять три рази: на
Раждєство, на Новий год і на Крещеніє. На Раждєство,
на саму перву кутю, треба шоб було дванадцять страв.
Кутю як зварать, то ставлять у куток, на покуть. Несуть сєнца туди. І квокчуть уже баби, шоб куренята
велись. А те сєно потом несуть на кубло курам. Кутю
накривають скибкаю хлєба і солі, а тадє тей хлєб аддають карові.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, МАЛАНКИ Калядувать ходили
і заре ходять. Дєтки бєгають. Дають їм там канхвет, гроші, у кого є, то рубля чи два. Ходять і дєти, і
взрослиє, но в аснавном хлопчики, і щедравать тоже
ходять хлопчики, вани панаучаниє. Ото паказують,
шо у Западнай і дєвачки, і хлопчики, і мужчини хо-
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дять, а у нас, на нашай Україні, так не хадили. А уже
чатирнадцатага дєвачкам і хлопчикам можна пасєвать. Казу кались вадили і дівчата, і хлопци, торби
панабирають, усє ж гатовлятца, а тадє десь сабє гастюють. Це на старий Новий год паздравляли, називаєтца «щедраваннє», а на савєцкий Новий год нехто некого не паздравляв. Калядаваннє – шостого
січня.
ВОДОХРЕЩА Крещенськиє марози самиє великиє. Кажуть: «Трещи – не трещи, а прайшли Вадохрещи».
СТРІТЕННЯ Стречаннє – зима з лєтам стрекаютца. Як
на Стречаннє патече із стрехи і такиє сасулки пазамерзають, то кались же льон сєяли, то казали, шо льон
такий парасте.
ЯВДОХИ На Євдокії, як петух вади нап’єтца, то буде
ловкенна, гарна весна буде.
СОРОК СВЯТИХ На Сарака́ нада спекти шось таке: пиражки чи аладії якиє, сорак штук. Кросни ж кались
ткали, дак у празник нельзя ткать. А на цей празник
нада зсукать сорак цевачек.

ЮРІЯ На Ягорія на жита виходять. Як ми кались у калхозі да абід рабили, а таді гульня такая. Папаспевають. Яйца крашаниє падкидають, шоб жита расло.
Па житі качалися. У нас у Альховци увечері і там спевають, і там спевають. Весела. Ми і не думали іти на
жита, аж приходить сусідка: «Галя, хадєм на жита».
Ми бегом узяли шо там. Варениє були яйца чи зжарили. Виходим да нашає бані на жита, пасєли. І ми
тут сами спевать. Миша виносить гармошку, а у мене
балалайка. У нас була лучча всєх гульня. У нас і цей
год гуляли. Ще й по мене прийшли, а я не можу сєсти,
то і столика винесли. Як не паєли там, то дадому несеш, не викидать же. А лушпайки і костки там на полі
кидали. На Ягорія як курка у житі захаваєтца, то буде
лавкенний уражай. Буває як же який год, кали такеє
малеє, а кали і па калєна. Неаднакаве жита. Кались
ми каров вигонили на Григорія, кармов же було бага
багатенна, а тепер то може і ранше вигонять. Каров пасли
па очереді, а ранше то були і пастухи. Там така плата:
карзина бульби да пуд жита, куль саломи. Така плата
і лєта паси. Єсти вигонили на виганщину – первий
раз. У осень ращот. Пасли, покуль снєг не випав. ВиВи
ганяли як снєг розтав.

Е

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Теплий Лексєй. На рибу пряли вдови, у кого чалавєк умер, на волак чи на таптуху.

І аж укланяютца. Христувать хадили дєти до каждаго подрад. Я хадила, але там хутара, то куди ти там
пойдеш.

ТРІЙЦ
РІЙЦЯ
Я Тройцу
Тройцу празнавали. Хату маяли. На акнє
ТРІЙЦЯ
м’ятка. Май – це липа, клен. Вєшали в хаті, перед сєн
сєнцами, на калодєзі, кала хлева. Асики не ставили. На
даловку цвіти кидали. Альховка тадє тольки пересепересе
лилась, дак не було, дак на балоті рвали усякиє і пад
сталом стелили. Яюр (аїр) тепер кидають на даловку,
бо
бо на базарі прадають. У церкві святять зєллє, вано
стаїть
стаїть дома за образам, а тадє я вже не знаю, куди йаго
девають. Мая свекруха кались казала, шоб цей май
усей на вишки закидали. А чаго йаго вже закидали,
я не знаю.

Ф

БЛАГОВІЩЕННЯ Благав’єшченнє – великий празник,
як і Паска. Кажуть, шо яка пагода на Благав’єшченнє,
то така і на Паску. Да Благав’єшчення землє не чепали,
нечого не рабили. Тепер робеть, да тольки вано рана
Благаще. Плота не гарадили. Але не знаю, чаго це. На Благавєшченнє пчоли адкривали.

ІМ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербуу святили у церкві. Били вербою
і казали: «Верба б’є, не я б’ю. Верба б’є, не я б’ю. Верба
б’є, не я б’ю». Тою вербою каровак виганяють первий
раз з двара. Вербна недєля називаєтца «Вербич», вана
халодна. Кажуть «Вербич – кажух набич». А уже далі
Бєли тиждень, то уже патеплєє.
б у хаті було чиста, і пабілена, і папаЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Шоб
навішана. Тепер же не вішають. Вже вишивки тиє з
моди вийшли. Навишивали, а вано валяєтца.

ВЕЛИКДЕНЬ Паскуу печуть у суботу перед Паскаю, хто
вранці, а хто ввечері. Вана далжна буть висока. Паску
як печуть, то з тєста робеть хрещики, таких вутачак
і накладають на паску. У п’ятницю не пекли, видно,
шо тольки у суботу. Яйця красять у суботу. Тепер то
краски якиє купляють, а тадє то було цибулиння. Як
звариш, то крашанка буде така платненна, така жовта
аж красна. Вана десь у халоднам стаїть, а тадє, як на
могелки йдуть, то знов красять. Як ідуть у церкву на
Паску, то беруть паску, яічки крашаниє, хто заколе кабанчика, то і кавбаску, м’ясо, соль, усе брали. Не знаю,
шоб сир і масло брали. Брали у кашолку таку невелику. Єєць брали десь з десяток. Як прийдуть з церкви,
то снєдають. Начинають з того, шо насили у церкву.
Уже на стол становлять і снєдають. Навбитки гуляють.
У кого уже крепке яйцо, то наб’є, аддають йаму. Ад
паски адрезали акрайчика і клали на ікону, а тадє дакуля ж йон лежить? Їй-бо, забулася. Як встречалися,
то казали «Христос васкрес!» – «Ваістіну васкрес!». Як
родичі стречалися, то і цалувалися. І да Вшестя христавалися, а не здрастувалися. Тепер же тольки на первий день христосуються і стариє, і малиє, а тадє ж усє
і стариє, і маладиє, і дєтки малиє: «Христос васкрес!».

ІВАНА КУПАЛА Гамонєть, шо папарать цвіте, але я не
бачила неколи. Це на Івана Купала в лєсу. Я як не бачила, то не скажу.
ІЛЛІ Ілля надєлає гнилля – дощ іде. Спешили, шоб да
Іллє убрать сєна. Пасля Іллі не купалися, бо холадна
уже.
СПАСА Як кончиш жать, то хрест в’язали з жита і тадє
вже на Спаса тей хрещик у церкву насили святили,
і яблаки святилися. Такий плотний, плотний хрещик
в’язали. Таким женщинам, у каторає дитьоначки мерли,
то не єли яблак да Спаса. Як уже там дєлять яблука, до
тому дитьоначку не пападає, кажуть: «Твая матка з’єла
тваю дозу». Прайшов Спас – бери рукавиці пра запас.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвижаннє – землю двигать нельзя.
Шоб з вечора і бурак був накопани, качан шоб вирезани, бульби накапать. Тепер стариє так кажуть, а маладиє уже нє. Кажуть, шо ужі злазяться в цей день в
кучі. Кажуть, шо вужа не можна убивать, бо йон же у
кожнам дварє є, а я не знала да на вилки йаго і викинула, бо лєз у хлєв.
ПОКРОВА Це вже осень. Да Пакрови усе убрать нада.
Да Пакрови баба ходить уже здарова.
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СНОВСЬКИЙ РАЙОН *
с. Гірськ
Записала Л. Артюх у липні 1985 р. у с. Гірськ
Щорського р-ну Чернігівської обл.
від Лукаш Лизавети Омелянівни, 1908 р. н.
СТРІТЕННЯ Зима з літом стракається. Воду з сосульок
брали, топили й давали скотині, або хто може од якої
недуги, а більше для скотини.
БЛАГОВІЩЕННЯ Не можна робити, даже птиця гнезда не в’є, под курку не можна яйце класти, бо вилупиться калічка якась. Благовісник – другий день після
Благовіщення.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Били святою вербою: «Верба б’є. Це
не я, це свята верба, щоб дужа була, як ця верба».

РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ «Русалку водили» у перший
день Петрівки. Вбирають у вінки дівочки, розочки
різні, одна – русалка. Увечері надівала білу сорочку,
вінок, співали: «Проведу русалку із бору до бору, із
двору до дому». До жита не водили, тільки на край
поля. Хлопці могли дубцями розганять табунців дівчат. Найболей дівки водили. Уже не водять годів з
1940–1950-х. Русалки – це дівчата, що по житу ходять.
Куклу закручує, заворожену, її не жали.
ІВАНА КУПАЛА Зілля збирали на Івана, зверобій, цвіт
липи, безсмертник жовтий. На Івана огню не палили.
Вінки не плели. Як дерево громове, то з того дерева
нічого не роблять, а на дрова беруть, щоб спалити.
Пастухам на ви́ганщину виносили яйця, паску, гроші.
Пастухи вигонщину не гуляли. А вже тридцять годов
усипасуть в очереді, тепер не так виносять. А колись уси
ленно виносили.
АІП
АВЛА Кукушка
Кукушка гроші носить. Як зозуля заПЕТРА
ПАВЛА
за
кує, кажуть: «Зозуля кує, в мене гроші є». То будуть
гроші круглий год. Як після Петра закує, то птиці її
задовбуть. Жати в поле йшли, зажинати – брали хліб,
бороду робили, хліб-сіль, гурок клали й казали:
Сидів ведмідь на коні,
Дивується бороді:
Ой чия то борода –
Бабо-рада-борода. Гу!
Як дожнуть
дожнуть ниву, хрест робили з жита, на Спаса свясвя
тили. Качалися по ниві: «Нивко-нивко, оддай силку на
другу нивку». Діти качалися. З першої муки хліб пекли.

Ф

Е

ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Голови мили, у баню ходили, кабана
кололи, щоб м’ясо було чисте, діжку пікальну мили,
у п’ятницю вчиняли, у суботу пекли. Пшенична паска,
але не з крупчатки. Тепер крупчатка. У Чистий четвер
не вечеряли. На Посну кутю перед Хрещенням до вечора не їдять. Увечері води святої, віхтик з жита, хліб,
соль на нього, хрещики малюють крейдою всюду, і водою бризкають. А хліб скотині давали. Приказка: дід і
баба ходили кутю святить, погреб одкрили, святить дід:
«Хто ходить?» – «Сам Бог». – «А що носить?» – «Хліб і
соль», – і впав у погреб. – «Хто там ходить?» – «Батько
твій кручений, нащо питать, як погреба не закутать».

діля, то Троїцька неділя. Не можна рубать, качать білизну, щоб скотина не закочувалась у хліві.

ІМ

ВЕЛИКДЕНЬ Паска. Святили
ятили паску, яєчки крашение,
хліб (давали його курям, корові), сир, м’ясо, соль
обов’язково худобі й собі. Ножа не святили. Не можна
робить. Яйця святили у шкаралупі (викидали у хлів).
Ніч не спали, то оддихали. Ходили у битки гулять. НаНавибивали яйця. З горбочка діти качали, попадали одне
в одного. На перший день Паски ходили до умерших
сього року паску носили, хрестосувалися з мертвими.
ЮРІЯ На Єгорія
вечеорія поюр’ємося – скидалися, гуляли, вече
ряли. На поле брали їсти, столи виносили три-чотири,
випивки не було. Жито святили. Тепер, годов десять,
як у церкві святять у тазіку накопану ту земельку, тоді
посадять назад у поле. Корову коли виганяли на пашу,
святили вербою, що свячена у Вербну неділю (вона ж
«Вигаод грози, страстні свічі теж од грози). Казали: «Вига
няю я свою корову святою водою, од звіра бігучого, од
гада ползучого, од грому».
ПРОВОДИ На Радуницу хрестосувались з батьками.
Обідали, яєчка катали по могилці. Оставляли яєчка на
могилках,
для покойного. Не жарили, з дому несли. На
́
другий день Паски приносили хрещеникам хрещені
яєць, пирогів, а тепер гостинець і одяг. Радуніца – це
мертвих Великдень: мертві радуються. Поп обходив
на Радуніцу на кладбище.
ВОЗНЕСІННЯ Вшестя. У Мощонці – Храм. На Вознесення печуть, обідають.
ТРІЙЦЯ Убирали липою, любистком. Явір по окнах, доловку явором стелять, ромашка на окнах. Явор три дні
лежить, сохне, подушку шиють тим, хто вмре, або у
хлів скотині. Липа або в’яз, береза у церкві. Гряна не* До 2016 р. – Щорський район.

П
ЕРЕПЛАВ
ПЕРЕПЛАВНА
СЕРЕДА Од Паски на четверту неділю середа. Воду святили, до Переплавної середи не
лю
купалися.
купалися.
П
ПАНТЕЛЕЙМОНА, ІЛЛІ Криниці святили з корогвами.

с. Смяч
Записав О. Васянович 11 вересня 2009 р.
у с. Смяч Щорського р-ну Чернігівської обл.
від Пінчук Ольги Михайлівни, 1929 р. н.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Кутю варять трі раза. Кутя
далжна ячна буть. Пєрловіє крупі. Хто варіть пшєнічную, хто якую, но кутя положено пєрловая. Пєрєд
Раздвом – Раждяствєнскій вєчар. Двє нєдєлі празніка
ад Ражества. Кажуть «Святий вєчар». Цє ж тєпєр маладиє нічого нє роблять, а мінє мая мама розказувала,
шо двє нєдєлі празніка, а да таго ж прадуть, а як празнік, то вжє встають удосвєта да вішівають. Вана казала, шо рукава сабє вішала тонкіє. Удосвєта вставала.
А вєчар Святи – ніхто нічога нє рабів. Кутю заправляють узварам. А я була в Євпаторії, то там нє так. Так
там ужє хрєснай мамі несуть. У нас нє носять. Тади
як жілі па-всякаму, цє тєпєр сталі жіть дастатнєй, чім
там заправлялі. Кутю зварать да сахар вкінуть. Кутю
ставім на кутку. Знаю, шо мама пєкла хлєб пєрєд Ражєством і пєкла піражок, і клала тей піражок і солі.
Сєна лажіла, а тади і сєна карові, і хлєбчік карові.
МАЛАНКИ На Щодрікі варажілі дєвкі. І пєтуха в хату
вносілі. Вносять, кучачкі зярна насиплють – катору
пєршу станє дзявбать, та пєрша замуж пойдє. А на катору нагадіть, та нє пойдє. Мароза гукалі на марозаву
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кутю, цє ж друга – марозава. Цє мінє матка розказувала, шо вани старіє казалі: «Мароз, Мароз, іді куті єсті».
А он атвєчає, злодєй: «А я вжє єв і на кабілу сєв. Украв
да і паєхав». На Щодрікі щедравать бєгалі. Я нє хаділа
калядавать, і щадравать нє хаділа. Цє тєпєр дєті ходять
і дєвкі ж маї. Дочкі маї надєваліся і бєгалі щадравать.
Мая дачка́ учітєлька, то гадов трі вани вбіраліся і хаділі
по хатах. А я в такє врємя пражіла – то вайна, то стройка, то замуж пашла, то вмєр, то я нєчога нє бачіла. Нє
бачіла я таго, шоб Казу ваділі, то на Закарпатті ваділі.
ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР На Крєщєніє дєвчата варажілі. На Крєщєніє посну кутю варілі. Навоз вівозілі на трі кутє. Казала мама, шо як вівєзєш, то нє будє
каростліва картошка. Вікінєш і на саначкі вівєзті на
полє. Цєє мама мінє казала.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Два Міколи у гаду, а Касян адін.
Таго, шо ани встрєчалісь удвох. Чі ти главнєйші, чі я.
Так Спасітєль паставів їх у адін дєнь. Так вани пайшлі.
Касян ішов і Мікалай ішов. Аж загрузла жєнщіна у
гразі. А ани булі у бєлих різах. Касян жє пабаявся, шо
абгажу різу. А Мікалай тую жєнщіну вітяг і різа трохі абгаділася. Прішлі ж ани. Мікалай прішов пазнєй.
Спасітєль йаго пітає: «Чаго ти пазнєй прійшов? Дє ти,
Мікола, був довга?». А он каже: «Да жєнщіна загрузла,
так я яє ратавав.
́ Так ось і різу абгадів». Так он і кажє:
«Харашо, шо ти яє адратавав, то будуть тябє люді два
раза адмєчать і празнавать. А тябє, Касян, на трі года
раз, шо ти нєпаратавав». Цє мінє мама разказувала.
ТРІЙЦЯ На Тройцу
паройцу у нас Храм. Так сєй год батюшка па
єхав у другєє сєло, так і Храму нє було. Калісь людей
багата було. Хаділі на Храм, а тяпєр нєма ужє столькі
людей, павміралі. Калісь у маго чалавєка було восєм
дядьков у сусєднєм сялє, так я нє вправлюсь єсті нагатонагато
віть, як ужє застоллє сідіть. І снєдать, і абєдать. А тяпєр
нєма такога. На Тройцу в хатах папрібірають, павєшапавєша
ють рушнікі. Клєн, зєлєнь стрікають, ягур (аїр) кідають
і любістік. На вокна ставять ягур і любістік. Любістік у
цєркві свєтять. Тади їм купають дятєй і голави змівазміва
ють. Єє нє вікідають, ад грому вана. Он там за патрєтам
у мянє. Спаліть можна, но шоб асталась у хаті.

Е

ВОДОХРЕЩА На Арданю я хаділа за вадою. Правітца
у церкві, адправітца, тади ідуть на рєчку, на льод. Рубалі хрєст там, прарубалі і воду свєтілі. З расолу краснаго букві панапісуваниє на ляду: Ісус Хрістос. А цє
ж ужє вада нє замєрзала, то кала цєркві свєтілі воду.
Як хрєст у воду, то пустілі з клєткі галубов. Давай
стрєлять. Як дадому прішлі, то ваду́ віпілі, поснєдалі.
Пасвятілі хату, в хлєвє, а тади ж батюшка ходіть па хатах і свєтіть. Яму платять гроші, хто сколькі дасть, хто
пятьорку, хто дясятку. А тади і па два, і па трі рублі
давалі. Послє Крєщєнія ужє мєньшіє марози.

Святілі жіта. А тяпєр жє кала церкві воду святять і мі
бяром, і гароди святім, у кога жіта є на полі. По жіту
нє качаліся. У нас жє так, а у другому сєлє па-другому.
У нас жє іначє.

Ф

СТРІТЕННЯ На Стрєчаннє
трєчаннє бяруть воду із стрєлак, то
цєлющая вана.

агавєщєннє – вєлікій празнік. ТаТаБЛАГОВІЩЕННЯ Благавєщєннє
кій як на Паску празнік. Яка пагода на Благавєщєннє,
такая на Паску. Да Благавєщєння зємля спіть. Яє нє
варушілі. Нєльзя чєпать, нєльзя капать. Зямля спіть.

ІМ

да, кажуть, Вєрбна халодна. ПріПріВЕРБНА НЕДІЛЯ Всєгда,
шов Вєрбіч, надєнь кажух набіч.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР На Страсть я з агньом ішла з цєркцєркві і пісала хрєстікі агньом на двєрах. А раньшє пісалі
туте-ка, на куті, а тяпєр жє клєять, то нє пішуть. На
всюноч
Страсть ставять чатири крапачкі, а прідуть з всюночнай, то пішуть хрєстікі. Бяру скло з лампі і свєчєчка
там гарить, нє пагаснє. Кажуть, шо вана ад грома, ад
за
грази. Як граза, то вана у мянє там стаїть, то я яє засвєчу. Так кажуть, то і я так свєчу.

ак брати має пашлі яйца біть.
ВЕЛИКДЕНЬ Як Паска, так
На вуліци гулялі. Як у каго крєпкіє, то навібівають.
На могєлкі ходять на Паску. Пасвєтять паску і йдуть.
Кажє батюшка наш: «Ідєть, ідєть. Ужє вас ждуть». Пасвєтять, паснєдають – і на могєлкі яйцамі качать.
РАДУНИЦЯ На Радуніцу
тожє качаєм яйцамі. На
́
Радавніцу
у
нас
ужє
правітца,
абєдають там на коврі́
ках кала магіл. На хрєсти вєшають рушнікі, а хусткі
нє вєшають. Тяпєр палатєнца купляють нєвішітиє,
а я вішіваю, так вішітиє. На могєлках красівєнна у
нас. Вісять да слєдующага года, а тади зняв і кінув у
канаву. Вішають вєночкі, цвєти. Тяпер як Радавніца,
то цвітуть могєлкі всє. А калісь захавають да і всьо.
Нє хаділі якась так, як тяпєр. Цє тяпєр ужє ходять. На
могєлках багата п’ють. Пасля Радавніци пріходять дадому і панаставляють єсті дома для мєртвіх.
ЮРІЯ На Грігорія хаділі дажє на жіта, бралі корогві, батюшка шов, люді шлі. На жіта віходілі, там правілася.

ПЕТР
ЕТРА
А І ПАВЛА
ПАВЛА На Пєтра
П
ПЕТРА
хлєб пєкла, а на Йвана вібірала.

ІЛЛІ На Ілля
Ілля кажуть, шо ужє нє лєто, вжє купатца нєльІЛЛІ
нєль
зя. Ілля ужє у воду насцав. Ужє нєльзя. Ілля наробіть
гнілля.
гнілля. Дощ будє іті.
ПЕРША ПРЕЧИСТА На Прєчісту паабєдають бусли і паПЕРША
лєтять. А калі прілєтають, я нє знаю.
УСІК
УСІКНОВЕННЯ
На Івана Галавасєка нєльзя рєзать цибулі галовкаю, гарбуза, шо круглає. Цє посний дєнь і
празнік вєлікій.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвіжєннє – це тожє вєлікій празнік.
Багатєнна вужів і гадюк. Так вани ж іщє пасля Здвіжєння є. Мі калісь хаділі па арєхі, так нєльзя було
прайті. Пагода така, а вани так аж кішать. Казалі, шо
нєльзя хадіть.
ПОКРОВА На Пакрову всє дєвкі молятца, шоб замуж
пайті: «Святая Пакрованька, пакрий мінє галованьку.
Накріла зємлю лістком, накрий і мінє вєнцом».

с. Хрінівка
Записала Л. Артюх 26 липня 1985 р.
у с. Хрінівка Щорського р-ну Чернігівської обл.
від Солянок Марії Денисівни, 1922 р.н.
ВЕЛИКДЕНЬ Після Паски у вівторок через тиждень
всі йдуть на могилки. Несуть, що в кого є – блинці (з
крохмалю, муки й яєць), паска, яйця-крашанки. Гуртом на настольниках обідають на могилках. Яйце качають по могилці, щоб похристосуватися з тим, хто
похований. На Паску на кладбище ходять після обіду,
у кого родичі, і качають крашанки і на хрестики кладуть (і їм треба). Ворони збирають.

387

www.etnolog.org.ua

388

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ

СРІБНЯНСЬКИЙ РАЙОН
с. Калюжинці
Записала Г. Бондаренко 14 липня 1992 р.
у с. Калюжинці Срібнянського р-ну Чернігівської обл.
від Карпенко Палажки Григорівни, 1913 р. н.,
та Карпенко Явдохи Семенівни, 93 роки
АНДРІЯ Пекли оладки. Мати вдень підіб’є оладки східні, а ввечері дівчина бере один оладок і за ворота.
В якій стороні собака загавкає – туди заміж.

СЕРЕДОХРЕСТЯ «Хрести» пекли на Середопістя, мати
все оставляла в торбинці, висіло в коморі.
ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербу святили. «Верба б’є, не я б’ю».
За сволоком верба цілий год. Паску печеш – ухромиш,
дитині у купіль, як кричить. Перший раз корову на
пашню виганяєш, то на ворота кладеш серп і ключ од
хати, а як хазяйка мина двора, то знімала той платок,
шо підв’язала, і кладе на воротях.
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Спечуть на спробу пісного. Мати,
було, спече дарник, буки пісні. А в п’ятницю вже паски скоромні. Ішли на Страсть, хрест малювали на стелі, на сволоки. В паску застромняли свячену вербу.
ВЕЛИКДЕНЬ Три
Три дні святкували. В кого короста, ходили
до світа вмиваться на річку. Діжі не підв’язували. З кракра
шанок дівчата вмивались на паску – щоб були красіві і
красні. Святили паску, яйця, сирну паску, пшона (ви
(вилупленим курчатам), хліб житній (корові), солі друбок,
свічка – у вузлик. У Чистий четвер свічкою писали
хрест на сволоку, шоб грім хати не розбив. Святили
дарники (самі пекли), а через тиждень Дарна неділя, їх
по кусочку роздавали. Солі святили, корові, як телитьтелить
ся, дають води свяченої і солі і дарники ті мати поховає.
Воно колись нужно було. У перший день Паски на момо
гилку качають яйце і залишають, дітям роздають. Но
Носили гостинці. Христували діти: «З празником, будьте
здорові! Христос воскрес!». Писанки не писали. Свяче
Свячені скорлупки – курям.

Ф

Е

РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Цілий тиждень од Різдва до
Нового года не мели хату, а тоді те сміття палили в саду
і тим перевеслом в’язали яблуню і топором лякали. Обязатєльно запрошували Мороза куті їсти (за столом з
одною ложкою куті): «Не прийдеш куті їсти, то не йди
на жито і пшеницю, а прийдеш на мак, а ми поїмо куті
так». Дівчата і хлопці незаміжні як проганяли кутю на
Голодну кутю, стукали по воротах качалкою: «Святки
з двора! Святки з двора!» і кидали через себе за ворота кістки з риби, які збирають за вечерею. Куди кістки
впадуть – туди заміж вийде. Як у двір упадуть – умре.
[…] На Різдво у кутю дерев’яненький хрест устромлений, на сіно ставили кутю, узвар, ставили оберемок з
жита на покуті, і лімпадка горить. Вечерю носили пропротів Різдва хрещеним. Святки проводили з музикою,
кутком жінки і чоловіки наймали музику, обідали, вевесело було. Качалкою по воротях стукали, Коляду пропрогонили. Засівальники і до панів ходили.

МАСЛЯНА Масниця. Як дівка в двадцять год не пошла
заміж, то чи зять, чи сестра в’язали їй колодку, а вона
ставила могорич.

МАЛАНКИ Перед
ед Новим годом хвіртки скидали, де дідівки на видання. На Щедрика ходили з Козою. Дівчата
щедрували.

ІМ

ВОДОХРЕЩА На Крещеніє
ещеніє з Козою ходили хлопці і щещедрували. У вікна кликали Мороза кутю їсти. Як СвятСвятки кончились, на Водосвятіє казали «Лапоть в воду,
пішла дівка в люди» і вішали на цепку коло колодяколодязя. Це було в старе врем’я. На Водосвятіє хрест пипишуть по хазяйству, і з васильків кропило – кроплять
хазяйство.

СТРІТЕННЯ Стрічення.
річення. Як півень до світа води нап’ється,
так пахар горя набереться. Колись воду святили.
ВЕСНЯНКИ Батько
о мене з семи годів садив за стол на
Храм, щоб я співала. Які пісні знала, такі й співали.
На Шевченкові слова пісні. В мене вообще рід дуже
співучий був.
ЯВДОХИ Замічали, яка погода, таке буде літо. Це вже
бабак перевернеться на другий бік, це вже весна
начнеться.
СОРОК СВЯТИХ Варили сорок вареників з капустою.
Хто в хату ввійде, угостиш. Чорногуз – він шука містину, таку, шо на безлюдді. Ніяк не можна займати гнізда – згорить хазяйство. Як гуси летять, повітати і кинути навпроті пучок соломи: «Нате вам на гніздо, а нам
дайте на тепло». Ластівок гнізд не можна драть, особенно молодим дівчатам, шоб рябі діти не родились.

ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ На Теплого Олексія виносять пасіку.
БЛАГОВІЩЕННЯ, БЛАГОВІСНИКА Так як Великдень.
Конєшно, вже ж ніхто не підсипав квочки, да вони тепер і квокчуть. Од Благовіщення починається надворі
якась така легка робота.

СУХИЙ
С УХИЙ ЧЕТВЕР Літом у маї місяці виносять одіж
сушать.
ЮРІЯ
ЮРІЯ На Григорія батько й мати йдуть до церкви з продуктами – пироги чи буханець, беруть од церкви процесію – ікону. Раньше в усіх дядьків лука була тільки
під житом. Батюшка святить оце жито. Тоді сядуть і
з угла покотяться по житу. Я цього не бачила, а чуть
чула. Дітей не брали. На Григорія ходили святили
жито і колодязь святили.
ПРОВОДИ В понеділок виносять обід на кладбище. Колись, як хто перший год замужем, то на Проводи не
ходять. Це счас старі й молоді ходять.
ТРІЙЦЯ Зелена неділя. Прибирають, лепехою трусять
в хаті, під хатою, коло колодязя. Клечення – осика (в
городі од під’їднів), клен, липа. Клали на вікна любисток, м’яту. Свячене це вроді – на чердак, щоб менше
миш заводилось. Колись отож казали, шо ходили русалки, плавали, но я їх ніколи не бачила. На Троїцю в
Сокиренцях був ярмарок, чоботи були і качельня, так
наче снилось.
ІВАНА КУПАЛА Раньше дівчата через кропиву скакаєм,
вінки плетемо, на воду носим. Палили вогонь. Вінки
плели з картоплі, да на капусту їх клали.
ПЕТРА І ПАВЛА На Варвари був Храм і на Петра. Церква була красна, панська, пани приїжджали, грахвиня.
До Петра зозуля галушкою вдавиться. Сьогодні Третяка – третій день після Петра, у Деймановці Храм.
Святять яблука скороспілка. Як зажинали – хрест з
колосся робили, така закрутка, Іллі на бороду.
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СПАС Святять яблука.
МАКОВІЯ Святять мак, яблука, квіти, печуть коржі з
маком.
ПАЛИКОПА На Пантелеймона жали жито, то гром як
ударив, бабу вбило, а молоду не вбило.

с. Красне
Записав О. Васянович 20 вересня 2003 р.
у с. Красне Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
від Легкобит Прасков’ї Протасівни, 1932 р. н.
та Ананко Ганни Симонівни, 1929 р. н.

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РАЙОН
с. Ведильці
Записали О. Васянович та С. Маховська
30 червня 2010 р. у с . Ведильці
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
від Корж Катерини Іллівни, 1930 р. н.,
та Сірої Ольги Іванівни, 1927 р. н.

ВАРВАРИ Варвари ночі варвали. Уже нич ізменшілась.
МИКОЛИ ЗИМОВОГО На Миколу кидають чобати через хату, чі війдеш замуж, чі нє. Як перакінеш через
хату, дак вийдеш, а як нє перекіне, дак не пойдеш.
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Як зорак багато на Раздво чи
на Новий год, дак ловко. Харашо буде. Хазяйству буде.
На вражай, на хлєб, на все буде табє харашо. Хрестикі
вана Галодну кутю ставят на наличниках. Свяченою ва
чістєньдою хату крапили, у калодез лили, шоб була чістєнь
ка вадічка. Раньше хаділі у поле крапіть. Перед РаздРазд
вом – Мала кутя, ана такая прастая, а ця вже Багата,
а паслєдня кутя – Анися. Перша кутя – пасная, друга –
скаромна, а третя тоже пасная.

Е

РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Співали колядки. І тепер ходять дітки. Тільки шо я не жила тутечки
оцю зиму, а ту зиму і хлопці приходили з гармошкою.
Грали й співали. І щедрувати хадилі. І я хадила калісь.
І я пєсні співала. І «Бичка», і усякії. Калісь до одного
діда пашлі мі. Почалі в школу хадить, нас направили зі
школи з адною там дєвочкою. Мі пашлі. Такий дід був,
його дражнили «бараном». Дак пашлі ми до того діда.
Да нам треба було паспівать «Бичка», а ми «Барана».
«Бичка» були співали:

МАЛАНКИ
МАЛА
МА
ЛАН
ЛА
НКИ Тиж
Тиждень
день хати не метут, а тадє виносят із
хати пад дерева і сиплють мусор той, шоб було. «Ради,
Боже, на всякого долю», – кажуть. І все добре. І вражай
памалоє. На сталє лежить теє, тарошнє жіто. Толькі памало
чене. Тадє вішалатши із таго жіта і пащітаєш. Значіть,
столькі буде і вражаю. А тадє саломкаю тиєю дерево
зав’язували і мусор тей пудсипали. На кутю на стол
кладуть салому, застилають, ставять кутю і узварчик.
Патом, кали вже звьозди паявятца на небі, збіраютца
самействам і ядять вже: борщік, квасаліка, рібка, все
самействам
вже, а патом насипають кутю. Всі в кутю ложки пав
вже,
павтикали і вже ж той хазяїн дивитца в акно і каже: «Мо
«Мороз, Мороз, іди куті їсти. Мароз, Мароз, іди куті їсти.
Мароз, Мароз, іди куті їсти, а на лєто не бувай, шоб не
памарозив курчат, гусят, авечачак, пшенички, не всякає пашнички, не грядачак, неде нечога. Не фруктав».
Це вже батько прагаварить, патом благаславить кутю
і вже ж усє єдять. Це так та Багату кутю перед Новим
годом. Кутю клали Марозу, недєлю лежить, а тадє вже
забирають і скатині дають. Єслі заране небо, так це
для худоби харашо. І пра уражай казали, і на людей.

Ф

Вишліте бичка за воріточка,
А я попасу – дайте ковбасу!
Ковбаса впала – дайте кусок сала!
Добрий вечір!

Ми картошки накапали дабреннає. А так у народі кажуть, шо і калка не забивають да Благавєщення. Не
трогають землє, земля ще аддихає, трогать нельзя.
Земля аддихає і Бог не разрешає, шоб трогали землю.

о того діда, не поспівали «Бичка»:
А як пішли до

ІМ

Вийшов баранець до нових сінець,
Наставив рожок – дайте пирожок!

Дакк он як за нами угнався: «Я вам дам пирожка!». Ат
тих пор я і не пашла щедровать. Дєд напужав, дак уже
нікуди не хаділа. Ні щедровать, нікуди.

АСИЛЯ) Посівали
Посівали хлопці хадилі. Я як
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ)
жила, дак ми хадилі да хлопцов щедровать. Ще я в той
хаті жила. І собіралися. Хлопці кажуть: «Дєвки, при
приходьте до нас щедровать!». Дак ми собірались, да да
хлопців тих. Да хлопци вже ж павлітру дадуть, а на за
завтра, на Новий год, собіраємось тут у якой хаті. ЧасЧас
то у мене гуляли, бо у мене ні старого нікого не було,
тільки ж я сама. Дак у мене гуляли. Гроші давали дак
на карасін. Така лампа так з ротом була. Так, шоб вєшалі. На тую уже лампу карасін купляли, гроші оддавали.
А гарілку, хто кусок сала дасть, бо мі вже взрослії були
дівки да парубков хаділі. Дак уже збіраліся у хаті, да випівалі. Дівки шо наготовлять, а шо я наготовлю. І так
уже будем Новий год. А вже я перейшла в цю хату, дак
уже тих дєвок нема, і баб тих нема, шо булі.
БЛАГОВІЩЕННЯ Да Благавіщення не трогають землі. А вже ціє годи нє дивіліся. Адин год прієхалі дєти
машинаю, а на зіму муй хазяїн виарав гарод. Дак ми
пад лапату пасаділі картошку да Благавєщення на той
раллє. Пасаділі четвертака чісла. Да як віпав снєг. Оце,
кажу, буде нам картошка. Мо’ деньок вон палежав. Сонечко такеє, вон так патав і у роллю пашов. Ви знаєте,
невидима картошка враділа. А Бог йаго знає чаго. Чи
то так рано пасєялі, чи то на йє так паплужило добре.

ЙОРДАНСЬКИЙ СВЯТВЕЧІР Уже на паслєдню кутю
перед Хрещеннє казали: «Мароз, Мароз, іди кутю
даєдать». Як воду хрестили, то із ружжа трескатня
йшла ж.
ВОДОХРЕЩА На Григорія ходят, росу збирают і на Крещеніє город паливають вадою святою. Віди і папаливай, шоб дощ ішов. Якій калодезь є, так туди вадички
всип на Крещеніє, дак тадє все харашо буде. На Крещеніє пісали хрестики крейдою. Трещи – не трещи,
так уже циган кажух прадає. Вже іде ближей к веснє,
вже кажуха не тре.
СТРІТЕННЯ На Стречаннє як іде вада із стрєхі па сасульках, значіть, буде ловка весна, дощ буде йти. Кали
треба, тадє й пойде. А єслі не тече, значіть, не буде. Як
на Стречаннє пєвень вади нап’єтца, да пасля Стречання і курица не нап’єтца. Не буде дащу і не буде нечого.
На Стречаннє брали воду у мисачки і ставили на по-
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кутті. Якая буде мокрая, а якая сухая. У мисачку снєгу
набере і паставіть. Як у мисачке больше вади, значить
то буде мокре. А єслі там з ложку, так буде сухе лєто.
ЯВДОХИ Явдоки забрали ночи. Ночи адбирають.
СОРОК СВЯТИХ Єслі мароз на Сорак святих, то ще будуть сорак марозав.
ТЕПЛОГО ОЛЕКСИ Виносили їх [пасіки] з амшеников,
проверали, якіє вани там, чі жівиє, вичищали – це на
Алексія.

ходить, так уже всьо, папарать душой йє ізишов. Сила
йє нехарошая, люди ж другиє находять.
ПЕТРА І ПАВЛА Петро перви йшов із тим, із Павлом.
Дєвка жіта жне і впараєтця рукою. Каже: «Дай, дєвачко, вадички». – «Щас, хлопци, пагуляйте. Дам холоднанькає вам». Пабігла, прінесла вади халоднай їм
і каже: «Нате, пйєть, хлопци». І жито сама жне. Вани
ж папіли, падякували і пашли. А тадє Павел і каже на
Петра: «Петро, а де цей дєвце пара буде?». А Петро і
каже: «Пагуляй, дайдем. Я табе покажу». А вон лажить
пад ябланяю і рот раззявів, шоб яблако яму упало у
рот. Вот каже: «А це йой пара буде». Павел каже: «Ти
шо, Петро, дурний чі що?» – «Як будуть абоє рабочіє,
дак павбіваютца ад работи. А як адно буде рабоче,
а друге буде лениве, значіть, будут жіть». Уже ж Петро –
палавина лєта. Жать начинали послі Петра. Єслі на
Петра дощ, значіть, арехи будуть грумовики (пустиє).
ІЛЛІ Ілля – вже дощ буде йти, наробит гнилля. Вже як
пашов дощ, дак буде тиждень іти, буде і два.

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Тая верба святая, шо у хаті – великі аберег. Ана ахраняє увесь дом і двор ад грази і ад
усякаго нечистаго. Її затикають кала варот прі вході,
у сарайчіку треба, у веранді треба, у кладовачци. Де є
хатка, должна буть вербичка.

СПАСА
СА Прайшов
Прайшов Спас – бері рукавіци пра запас. Бусли
послє Спаса перад Причистою уже улєтєли.
ПОКРОВА
ПОКРОВА Мати
Мати Божа, Пакрова, пакрий мою галиваньгаливань
ку і мене всю. Адкуль буде зима пливти, ілі же із юга,
значіть, буде тепла зима, це на Покрову.

деш із церкві і віпалиш хрест на
ЧИСТИЙ ЧЕТВЕР Прідеш
столі у чатвер (Чистий). Не знаю для чаго.

с. М
с.
Мньов

Е

БЛАГОВІЩЕННЯ Да Благовищення не рабили: не садет,
таму шо не буде нечого. Всє равно прападе вано у тебе.
А прайшло Благавищаннє, так тадє раби, хоч голаву
скрути. Бджоли на Благовєщеннє вилетять. Тесали калодки люде да Благавещення, дак не ставили острим
(униз), а ставили угору. Да Благавєщення не нада капать, патаму шо земля спить, Бог благословляє на Благовещення, вже начинайте. Казали, шо невражай буде.
Як [погода] на Благовищеннє, так і на Паску.

Записав О. Васянович 30 червня 2010 р.
у с. Мньов Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
від Лук’яненка Іллі Яковича, 1924 р. н.,
Лук’яненко Марії Ярмолаївни, 1927 р. н.,
та Рижої Анастасії Назарівни, 1922 р. н.

ІМ

Ф

збіраЮРІЯ Юрій – Григорій. Ходят на Григорія росу збірают і вмиваютца расичкою таєю, шоб чісте лице було.
І п’ють ту расичку. Віпів трошкі расу тую і вадою зазапів. На Григорія хадили на жито, шоб расло красіво,
шоб неяка буря яго не павалила, шоб неякі чер’як яго
не патачів, шоб мароз яго не памарозів. По житі не какачалися. На Григорія хадили з працесам на жита, там
ставили воду, ставили стол, святили жито, правили
малебство. Єслі варона захаваєтца у житі, так буде хахароші вражай.

зя на Святую недєлю, на Троіцу, щоб не пра
ТРІЙЦЯ Незя
прала і не вйєшала, шоб вйєшалника не було. Коли Свя
Свята недєля – Дух – треба шоб стаяло ведерце вадички,
рушничок був нап’яти там на гваздочку і стаяла кру
крушачка. Шоб оце русалки пили воду, а не хадили па
хатах. Це у сєнечках ставили, у веранді. Це шоб вани
умились, вади папили і руки памили.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ Купатца нельза на Зелену недєлю, бо може русалка втягнуть у воду. Зєллєчко, шо
на Залену недєлю, зобрать, засушить, палажіть його у
сараї. А то кури, гусі, утки на те зєллєчко треба сажать,
шоб курачки й утачки малєнькіє не прападали. Кали
на цому зєллєчку вани виводятца, так не прападають.
У Сухі чатвер перед Святой й пасля Святой прасушували, шоб моль не єла. Нельзя у празник і перад празникам оце вісєли, шоб не була разгаворов нехарошіх.
Хоч вано і мокре, нада собрать. А тадє адойдуть празники і вано вісахне. Папарать цвіте на Духа. Хадили
кались люде на папарать, шаб ізірвать. Єслі хто сарве
да насе дадому, то вже він сабі багатство велике пріабретає. То нечістий яму носить. Як нести, то тре, шоб
не азирався назад. Врядлі хто може паймать цей же
цветок, патаму шо там велика нечиста сила ахраня.
Ани не дапускають. Оце вже як сонечко намітилося із-

АНДРІЯ
АНДРІЯ
АН
ДРІЯ На Андрея варажілі дєвкі. Нє єлі, нє гаманєлі,
у закапєлак залазілі і мавчалі. Но я нє варажіла, нє
знаю. Приснітца женіх тагди. Я калісь варажіла. Палєзла на пйєч і лєжу, а батька брігадірам був. Прішов:
«Маруша». Я мавчу. «Маруша, шо такеє?» Я мавчу.
«Шо табе палучилася?» Так я: «Ой, хатєла паваражіть».
РІЗДВЯНИЙ СВЯТВЕЧІР Три рази вареть кутю. Галодна, це перва кутя, а тади знов і паслєдня ж кутя. Ячну
кутю варилі. Калісь же товклі у ступі. Заправлялі на
Галодну сахаром. Так не було ж сахару, то сєм’є товклі
і то вже була кутя заправлена. Маку у нас нє було. Мо’
в яких сьолах було, а в нас нє було. А Багату, перед
Новим годам, на Щедруху, мо’ трошки чим. Кажуть:
«Мароз, Мароз, іді куті єсті. А нє прийдеш, так будєм
біть кнутамі». Трі раза треба казать.
РІЗДВО ХРИСТОВЕ, КОЛЯДУВАННЯ Дєти хаділі калядувать, а цей год завсєм мала. Нема тут некого. Одпадають дєті. Раньше у нас була семирічка, а тадє десеть
класав. Іще багата було детей пасля вайни. А сичас немає. Уже тепереки як сваєму, дак дасть не рубля і не капєйками. Калісь же хаділі дєті, то хто яку ладку спече,
хто дерунов, да кінуло у торбачку і пашло. А тепер треба сотню дать. Канхвети якиє хочуть, а якиє й нє. Уже
балаваниє. Тепер давай гроші, і не трошкі. Уже капєйкі
не дасі, як калісь. Вєлікіє калісь хаділі, а тепер не ходять. Кази нє ваділі. Це я па тєлєвізару гляділа, шо там
такиє всякіє є.
НОВИЙ РІК (ВАСИЛЯ) Щедравать хаділі. Проста спєвалі
пєсню. І дєвкі, і хлопци – всє хаділі. І малиє і большень-
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кіє. Засєвать дєткі хаділі такіє невєлікіє. Нема разніци.
Сєялі зерном якім. «Сєю, сєю, пасєваю, з Новим годам
паздравляю». Зметеш патом – да курам. Там шо вано
сипане. На Крещеніє раньше виєзжалі на льод, вирезалі хреста. Одправа була. А тепереки нема. Тепер наберуть, а хто дома набере воду. Абучалі коні хазяйни.
СТРІТЕННЯ Стречення – зіма і лєта стрекаютца. Так калісь казалі, а па калєндару – це вєлікі празник. Як на
Стреченнє нап’ється вол вади, так послі Стречення і
пєвень не нап’ється. Це буде холадна. Як да Стречення
будуть калюжі, то послє Страчення – нє. Сосулки на
Стреченнє адломували да за святу воду раздавалі.
ЯВДОХИ Явдоки – зіми недокі. Хто картоплю віносіть.
А так все рабілі.

МИКОЛИ ВЕСНЯНОГО Микола мошки висипав з припола, а Десятуха десять мешков забірає уже. Вже з Десятухи мошак нема.
ТРІЙЦЯ Убірають хату. Панакидають, панастиркаютьпескулки (аїр) такиє пахучіє. Берози станавили на варотах. Папад окнами – берози. Двари вбирають. Все
виметують. Тепер же всьо, адпало, нехто не застрикне. Два днє лежить, а тади вже вбирають. Раньше дєті
купалі в той травє. Раньше ставілі берозу, клєн і ліпу,
а зараз нічого нєма. Асіну нє ставілі.
РУСАЛЬНИЙ ТИЖДЕНЬ На Росалном – Сухий чатвер,
бо расалки пересушуються.
ІВАНА КУПАЛА Папарать
Папарать цвіте, но тильки скількись
часов. Довго не цвіте. Йє трудна пабачіть. У нас, на
навєрно, не було такій, шо бачілі. Як хто найде, то якась
примета є, но я забулася.
ПЕТРА І П
ПАВЛА
АВЛА Пагреби
Пагреби чистять у тей день, шо Петро
був. Картоплю засипають калісь у тей день. На Петра
уже капають картоплю, хто підкопує, хто заступам.
Лучче капать заступам. Цей год не буде на Петра каркар
топлі маладоє. Картоплю калісь капалі заступам, а хто
коньми.

Е

СОРОК СВЯТИХ Сорак мученікав. У нас калісь рабілі.
А пасля тих пор уже не рабілі, як Лазарава хата згарєла.
Батька пашов на работу, а двойка дєтак пакінулі в хаті.
Невелікіє ще дєткі булі такіє. А вана в Камарин пашла
па лєду. Я знаю, бо кончила кросна ткать і сєла разшівать. Бачу – бежать люде на Міхеєвку. І я вішла і тоже
туди. Аж тиє двоє дєткі згарєлі. Дак тади казалі: «Ну,
вже сорак два мученікі». Ну ад тих пор вже нє рабілі.

ЮРІЯ Юрій адин у гаду, а Микол два. У нас не кажуть
«Григорій», а кажуть «Юрій». Да Юр’я сєно шоб було і
в дурня, а на Міколу падавай і вілкі пахавай.

ПАЛИКОПА
ПаПА ЛИКОПА У нас калісь
калісь
лісь був Палікоп. Будта би на Па
лікопа адин копи тиє у клуню ввозів. І паввозів вон
тиє копі, да й каже: «Палікоп, а я копі сває у клуню
ввалок». А тут дє взявсь гром і як бахнув, і на той хлєв,
і копі згарєлі. Оце таке було. У клуні цепамі малатілі
жіта. Палікоп – Пантелемон. Калісь йаго так звалі.

Ф

БЛАГОВІЩЕННЯ Да Благавйєшчення казалі калісь,
шоб і калка у землю не забів. Землі шоб не трогав да
Благавйєшчення. Таго, шо земля аддихає да Благавйєшчення. Було запрещено. Це калісь. Тепер є такіє,
шо і картоплю да Благавйєшчення пасадять. Калісь
землі не варушили. Нє казалі, шо дащу нє будє, як папагарадіть. Яка пагода на Благавйєщеннє, така і на ПасПаску. Це не савпадає.
СЕРЕДОХРЕСТЯ На Хресті
есті печуть «хрести», скольки
хто спече. Такиє хрести з тєста. Хто худобі давав.

ІМ

ВЕРБНА НЕДІЛЯ Вербаа у хаті ад грому і ад усяко. Он
у мене стричить. Я не мажу сама, то менє принесли.
Як пасвятять вербу, то б’ють і кажуть: «Не я б’ю, верверба б’є». Карову як гоніш на пашу, то тею вже вербою.
Кажуть, не сєй, бо не буде нечого. А ми адин год на
Вербну недєлю як пасєялі картоплю, дак такая була,
шо страх і сум. Вербич – кажух тербич.
ВЕЛИКДЕНЬ Як церкві
кві нє було, то в Камарин єзділі
свєпаску святіть. Було такеє, шо па лєду єзділі паску свє
начитіть. Бралі паску, м’яса, в каго є, яйца, соль. Як начи
нають разгавлятца, то єдять м’яса, паску святую, яйца.
Як хочеш, то святоє яйцо треба із’єсті. Красять яйца
візерунцибульою. Тепер же красять і у нас всякімі, і візерун
кі. Раньше хаділі дєти хріставать, тепер же мала ходять. Проходіть і каже: «Христос васкрес!». Дають їм
за це і яйцо, і канхвети. Шо в кого є. Но вже ж грошей
не дають. Вже таке давалі: яйца, канхвети, особенна
яйца. Як родниє, то христосаваютца і цалуютца. А так
то нє. Хто каже «Христос васкрес!», а хто «Здрастуй».
«Христос васкрес!» кажуть до Дарной недєлі. Дарна
недєля – це Деди.

буде пасля Петра. Лля наробіть гнилля. Пасля
ІІЛЛІ
ЛЛІ Лля
Лля бу
Лля не купалісь, казалі, насцав Лля. Тепер купаються.
Лля
Калісь нєкалі було купаться, це тепер купаються, хто
кали хоч.
СПАСА Да Спаса яблак не можна єсті. Як мерло у каго
дитя, то там не дадуть цаму таго яблака. Казалі, шоб
да Спаса нє єлі. І не єдять. Минув Спас – бери рукавички пра запас.

УСІКНОВЕННЯ Галавасєк – кажуть, шо брат брату голаву адрубав. Груш не можна єсті, бо нариви будуть.
Посний дєнь.
ВОЗДВИЖЕННЯ Здвижаннє. Калісь казалі, шо тиє іспавзаютца, гуже, а вано празнік вєлікій. Хаділі мі у лєс
на Здвіжаннє, так злізіліся гуже, гадюкі. Такі кружок
був, так вани адно через адно перекуглюваліся. У нас
ходєть па грібі у цей день.
ПОКРОВА Пакрова – Храм у Ведильцах. Може, за вєтрам і дівіліся, но то стариє люді.
ДМИТРА Да Дмитра дєвка хітра.
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160
263
75
116
212
296
148

с. Вашківці
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.
с. Ведильці
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
с. Вежиця
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
с. Велика Бузова
Шишацького р-ну Полтавської обл.
с. Велика Кошелівка
Ніжинського р-ну Чернігівської обл.
с. Великаа Любаша
Костопільського р-ну Рівненської обл.
с. Велика
Велика Рача
Радомишльського р-ну Житомирської обл.
с. Велика
Велика Солона
Єланецького р-ну Миколаївської обл.
с. Великий Карашин
Карашин
Макарівського р-ну Київської обл.
с. Великий Обзир
Обзир
зир
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
с. Великі Озера
Озера
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
с. Великі С
Сорочинці
Миргородського р-ну Полтавської обл.
с. Вели
с.
Величківка
Менського р-ну Чернігівської обл.
с. Веприк
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
с. Верба
Коропського р-ну Чернігівської обл.
с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну
Черкаської обл.
с. Верхні Ворота Воловецького р-ну
Закарпатської обл.
с. Верхній Бистрий Міжгірського р-ну
Закарпатської обл.
с. Верхній Ясенів Верховинського р-ну ІваноФранківської обл.
смт Верховина
Івано-Франківської обл.
с. Верховина-Бистра
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
с. Вигода
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Видричі
Камінь-Каширського р-ну
Волинської обл.

Е

с. Аркадіївка
Згурівського р-ну Київської обл.
с. Байрак
Лебединського р-ну Сумської обл.
с. Барвінки
Малинського р-ну Житомирської обл.
с. Барвінкове
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Баштанків
Кодимського р-ну Одеської обл.
с. Безруки
Дергачівського р-ну Харківської обл.
с. Березань
Баришівського р-ну Київської обл.
с. Берестове
Бердянського р-ну Запорізької обл.
с. Бистричі
Березнівського р-ну Рівненської обл.
с. Бишкінь
Лебединського р-ну Сумської обл.
с. Білецьківка
Кременчуцького р-ну Полтавської обл.
с. Блажове
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
с. Бобрик Броварського р-ну Київської обл.
с. Богородичне
Слов’янського р-ну Донецької обл.
с. Бондарі
Остерського р-ну Чернігівської обл.
смт Бородянка Київської обл.
с. Борщівка
Костопільського р-ну Рівненської обл.
с. Будилка
Лебединського р-ну Сумської обл.
с. Буйволівці
Ярмолинецького р-ну Хмельницької обл.
с. Буківцьово
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
с. Бунів
Яворівського р-ну Львівської обл.
с. Бушеве
Рокитнянського р-ну Київської обл.
с. Варівці
Городоцького р-ну Хмельницької обл.
с. Василівка
Новомосковського р-ну
Дніпропетровської обл.

110

ІМ

Ф

233
263

223

255
157
59
377
154
253
264
310
96
193
166
304
42

346
387
256
231
370
254
89
206
162
11
242
228
367
217
365
331
102
102
117
114
96
119
14
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393
338
91
284
164
379
194
265
15
282

с. Гульськ
Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл.
с. Даничів
Корецького р-ну Рівненської обл.
с. Дем’янівка
Мангушського р-ну Донецької обл.
хутір Денисів
Ратнівського р-ну Волинської обл.
с. Деренківець
Корсунь-Шевченківського р-ну
Черкаської обл.
с. Дивин
Брусилівського р-ну Житомирської обл.
смт Диканька
Полтавської обл.
с. Діброва
Ізюмського р-ну Харківської обл.
c. Дністрове
строве
Борщівського р-ну Тернопільської обл.
с. Довгеньке
Довгеньке
Ізюмського р-ну Харківської обл.
с. Довжик
Довжик
Корюківського р-ну Чернігівської обл.
с. Домашин
Домашин
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
с. Драгово
Драгово
Хустського р-ну Закарпатської обл.
с. Дроздинь
Дроздинь
здинь
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
Дроздовиця
с. Дро
Городнянського р-ну Чернігівської обл.
с. Йосипівка
Козятинського р-ну Вінницької обл.
с. Йосипівка
Малинського р-ну Житомирської обл.
с. Єлизаветівка
Братського р-ну Миколаївської обл.
с. Єрківці
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
с. Єрчики
Попільнянського р-ну Житомирської обл.
с. Жаботин
Кам’янського р-ну Черкаської обл.
с. Жадове
Семенівського р-ну Чернігівської обл.
с. Жукин
Вишгородського р-ну Київської обл.
с. Журавка
Середино-Будського р-ну Сумської обл.
с. Заброди
Богодухівського р-ну Харківської обл.

Е

м. Вижниця
Чернівецької обл.
с. Вишевичі
Радомишльського р-ну Житомирської обл.
с. Вілія
Шумського р-ну Тернопільської обл.
с. Вовчків
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
с. Вороб’їв
Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.
с. Вороблячин
Яворівського р-ну Львівської обл.
с. Ворожба
Лебединського р-ну Сумської обл.
с. Ворокомле
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
с. Гаї-Розтоцькі
Зборівського р-ну Тернопільської обл.
с. Ганнівка
Братського р-ну Миколаївської обл.
с. Гаркушинці
Миргородського р-ну Полтавської обл.
с. Гірськ
Сновського р-ну Чернігівської обл.
с. Глиниця
Кіцманського
анського р-ну Чернівецької обл.
с. Гнідин
Бориспільського р-ну Київської обл.
с. Голови
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Голятин
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
с. Горінчово
Хустського р-ну Закарпатської обл.
с. Горішнє Залуччя
Снятинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Городище
Білоцерківського р-ну Київської обл.
с. Грабове
Кодимського р-ну Одеської обл.
с. Грабовське
Краснопільського р-ну Сумської обл.
смт Градизьк
Глобинського р-ну Полтавської обл.
с. Гракове
Дворічанського р-ну Харківської обл.
с. Грудки
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
с. Губівка
Компаніївського р-ну
Кіровоградської обл.

203

227

Ф

384

344

ІМ

153
120

103
107

144
150

213
262
220
292
16
179

79
251
50
30
318
66
220
297
280
297
366
97
107
257
351
4
75
206
164
84
312
382
159
277
288
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с. Забужжя
Любомльського р-ну Волинської обл.
с. Завадів
Яворівського р-ну Львівської обл.
с. Завидче
Радехівського р-ну Львівської обл.
с. Заворичі
Броварського р-ну Київської обл.
с. Загальці
Бородянського р-ну Київської обл.
с. Залісся
Броварського р-ну Київської обл.
с. Залужжя
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
с. Замагора
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Заньки
Радомишльського р-ну Житомирської обл.
с. Западинці
Летичівського р-ну Хмельницької обл.
смт Зарічне
Лиманського р-ну Донецької обл.
с. Засупоївка
Яготинського р-ну Київської обл.
с. Знам’янка
Нововодолазького р-ну Харківської обл.
с. Золотарьово
Хустського р-ну Закарпатської обл.
с. Зяньківці
Деражнянського
еражнянського р-ну Хмельницької обл.
с. Івановичі
Пулинського р-ну Житомирської обл.
с. Ільці
Верховинського
ховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Казавчин
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
с. Калинівка
Яворівського р-ну Львівської обл.
с. Калюжинці
Срібнянського р-ну Чернігівської обл.
с. Кам’яний Брід
Благовіщенського р-ну
Кіровоградської обл.
с. Кам’янка
Березнівського р-ну Рівненської обл.
с. Кам’янка
Дворічанського р-ну Харківської обл.
с. Кам’янка
Новопсковського р-ну Луганської обл.
с. Кам’янська Слобода
Новгород-Сіверського р-ну
Чернігівської обл.

24
194
191
157
154
158
246
125
92

с. Капитолівка
Ізюмського р-ну Харківської обл.
с. Карпилівка
Козелецького р-ну Чернігівської обл.
с. Келерівка
Нікольського р-ну Донецької обл.
с. Керстенці
Хотинського р-ну Чернівецької обл.
смт. Кирнасівка
Тульчинського р-ну Вінницької обл.
с. Киселівка
Менського р-ну Чернігівської обл.
с. Кисоричі
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
с. Кладьківка
Куликівського р-ну Чернігівської обл.
с. Княгинин
Дубенського
бенського р-ну Рівненської обл.
с. Княжичі
Бр
Броварського
оварського р-ну Київської обл.
с. Ков’яги
Ков’яги
Валківського р-ну Харківської обл.
с. Козари
Козари
Носівського р-ну Чернігівської обл.
с. Козацьке
Козацьке
Бобровицького р-ну Чернігівської обл.
с. Козацьке
Козацьке
Новоазовського р-ну Донецької обл.
с. Козлиничі
Козлиничі
Ковельського р-ну Волинської обл.
Ковельського
Колки
с. Ко
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
с. Колодисте
Уманського р-ну Черкаської обл.
с. Колочава
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
с. Конотоп
Городнянського р-ну Чернігівської обл.
с. Короп’є
Козелецького р-ну Чернігівської обл.
с. Коршачина
Білопольського р-ну Сумської обл.
с. Косоричі
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
с. Костів
Валківського р-ну Харківської обл.
смт Костянтинівка
Арбузинського р-ну
Миколаївської обл.
с. Котуш
Камінь-Каширського р-ну
Волинської обл.
с. Красляни
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.

Е

394

308
46

ІМ

Ф

169
300

107
307

86
127
171
195
386
173
234
292
184
372

297
359
51
346
7
369
258
367
239
158
289
374
348
53
22
247
326
103
352
361
261

290
199,201
21
378
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395
с. Луб’янка
Бородянського р-ну Київської обл.
154
с. Лук’янівка
Баришівського р-ну Київської обл.
148
с. Луполове
Ульянівського р-ну Кіровоградської обл.
171
с. Любомирка
Добровеличківського р-ну
Кіровоградської обл.
176
с. Людвище
Шумського р-ну Тернопільської обл.
285
смт Макошино
Менського р-ну Чернігівської обл.
370
с. Манухівка
Путивльського р-ну Сумської обл.
277
с. Маркуші
Бердичівського р-ну Житомирської обл.
61
с. Мар’янівка
Мар’янівка
Макарівського р-ну Київської обл.
163
с. Мар’янівка
Мар’янівка
93
Радомишльського р-ну Житомирської обл.
смт Машівка
Машівка
223
Полтавської обл.
с. Межиріч
Межиріч
315,316
Канівського р-ну Черкаської обл.
с. Межиріч
Межиріч
266
Лебединського р-ну Сумської обл.
с. Мелені
Мелені
73
Коростенського р-ну Житомирської обл.
Мельня
с. Ме
льня
льня
Конотопського р-ну Сумської обл.
262
с. Мига
Мигалки
Бородянського р-ну Київської обл.
155
с. Миколаївка
Попаснянського р-ну Луганської обл.
187
с. Микуличин
Яремчанського р-ну
Івано-Франківської обл.
144
с. Миньківці
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
307
м. Миргород
Полтавської обл.
226
с. Михайлівка
Лебединського р-ну Сумської обл.
268,269
с. Михайлівка
Олександрівського р-ну Донецької обл. 55,57, 58
с. Мньов
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
388
с. Мошняги
Балтського р-ну Одеської обл.
212
с. Мрин
Носівського р-ну Чернігівської обл.
375
с. Мушкутинці
Дунаєвецького р-ну Хмельницької обл.
308

ІМ

Ф

Е

с. Красне
Чернігівського р-ну Чернігівської обл.
387
с. Красноїлля
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
130
смт Красятичі
Поліського р-ну Київської обл.
165
с. Кривопілля
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
131
с. Криворівня
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
131
с. Кримки
Лиманського р-ну Донецької обл.
48
с. Кропивники
Шацького р-ну Волинської обл.
33
м. Кропивницький
177
с. Крупичполе
Ічнянського р-ну Чернігівської обл.
356
с. Куземин
Охтирського р-ну Сумської обл.
274
с. Кумарі
Первомайського р-ну
Миколаївської обл.
210
с. Курган
Лебединського р-ну Сумської обл.
265
с. Кустин
Радехівського р-ну Львівської обл.
192
с. Кустолово-Суходілка
Машівського р-ну Полтавської обл.
224
с. Лантратівка
Охтирського р-ну Сумської обл.
275
с. Лебедівка
314
Кам’янського р-ну Черкаської обл.
с. Левковичі
Овруцького р-ну Житомирської обл.
82
с. Леляки
Варвинського р-ну Чернігівської обл.
350
с. Лемеші
Козелецького р-ну Чернігівської обл.
363
с. Липівка
Макарівського р-ну Київської обл.
162
с. Липовець
Хустського р-ну Закарпатської обл.
108
с. Лиса Гора
Первомайського р-ну Миколаївської обл.
211
с. Ліпляве
Канівського р-ну Черкаської обл.
314
с. Лобачів
Володарського р-ну Київської обл.
159
с. Лозянський
Міжгірського р-ну
Закарпатської обл.
104, 105
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с. Нагірне
Світловодського р-ну
Кіровоградської обл.
с. Небрат
Бородянського р-ну Київської обл.
с. Нежухів
Стрийського р-ну Львівської обл.
с. Немовичі
Сарненського р-ну Рівненської обл.
с. Нижнє Висоцьке
Турківського р-ну Львівської обл.
с. Никифорівка
Бахмутського р-ну Донецької обл.
с. Нова Астрахань
Кремінського р-ну Луганської обл.
смт Нова Водолага
Харківської обл.
с. Нова Кочубеївка
Чутівського р-ну Полтавської обл.
смт Нова Ушиця
Хмельницької обл.
с. Нове Залісся
Бородянського р-ну Київської обл.
с. Нові Озеряни
Брусилівського р-ну Житомирської обл.
с. Новоаврамівка
Хорольського р-ну Полтавської обл.
с. Новоєгорівка
Дворічанського р-ну Харківської обл.
с. Новопетрівка
Бердянського р-ну Запорізької обл.
с. Огульці
Валківського
лківського р-ну Харківської обл.
с. Озадівка
Бердичівського р-ну Житомирської обл.
с. Озеро
Володимирецького р-ну Рівненської обл.
с. Олександрівка
Слов’янського р-ну Донецької обл.
с. Олексіївка
Сокирянського р-ну Чернівецької обл.
с. Омельне
Шацького р-ну Волинської обл.
с. Осова
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
с. Оселівка
Кельменецького р-ну Чернівецької обл.
с. Оселя
Яворівського р-ну Львівської обл.
с. Осикове
Макарівського р-ну Київської обл.
с. Оскіл
Ізюмського р-ну Харківської обл.

181
157
192
259
193
45
182
299

с. Острів
Рокитнянського р-ну Київської обл.
166
с. Острів’я
Шацького р-ну Волинської обл.
36
с. Панчеве
Новомиргородського р-ну
Кіровоградської обл.
180
с. Партизанське
Новоград-Волинського р-ну
Житомирської обл.
81
с. Пашківка
Макарівського р-ну Київської обл.
163
с. Перейма
Балтського р-ну Одеської обл.
212
с. Перемога
6
Козятинського р-ну Вінницької обл.
с. Петрівське
трівське
288
Балаклійського р-ну Харківської обл.
с. Пилиповичі
Пилиповичі
Новоград-Волинського р-ну
81
Житомирської обл.
с. Пилипча
Пилипча
151
Білоцерківського р-ну Київської обл.
с. Підгайчики
Підгайчики
Теребовлянського р-ну Тернопільської обл. 284
с. Підгір’я
Ратнівського
30
Р
атнівського р-ну Волинської обл.
Підлісся
с. Підлі
сся
25
Любомльського р-ну Волинської обл.
с. Піски
с.
Дворічанського р-ну Харківської обл.
294
смт Пісківка
Бородянського р-ну Київської обл.
157
с. Піща
Шацького р-ну Волинської обл.
38, 39
с. Плющівка
Баштанського р-ну Миколаївської обл.
201
с. Покришів
Брусилівського р-ну Житомирської обл.
69
с. Покровське
Кіровоградського р-ну Кіровоградської обл. 177
с. Половецьке
Бердичівського р-ну Житомирської обл.
65
с. Полошки
Глухівського р-ну Сумської обл.
261
с. Помоклі
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
165
с. Попівці
Кременецького р-ну Тернопільської обл.
283
с. Потаповичі
Овруцького р-ну Житомирської обл.
83
с. Потебньова Гута
Козелецького р-ну Чернігівської обл.
364

Е

396

310

157

ІМ

Ф

68

228
294

112
291
63
235
60
346
34
248
342
196
163
297
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397
с. Скурати
Малинського р-ну Житомирської обл.
77
с. Слобідка
Пулинського р-ну Житомирської обл.
86
с. Смереково
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
97
м. Сміла
Смілянського р-ну Черкаської обл.
321,323
с. Смолин
Яворівського р-ну Львівської обл.
196
с. Смоляри-Світязькі
Шацького р-ну Волинської обл.
40
с. Смош
Прилуцького р-ну Чернігівської обл.
379
с. Смяч
овського р-ну Чернігівської обл.
Сновського
384
ловіївка
с. Соловіївка
Брусилівського р-ну Житомирської обл.
69
с. Станичне
Станичне
Нововодолазького р-ну Харківської обл.
302
с. Стара
Стара Водолага
Нововодолазького р-ну Харківської обл.
302
с. Старе
Старе
Бориспільського р-ну Київської обл.
153
с. Старе
Старе Село
Рокитнівського р-ну Рівненської обл.
259
с. Старі
Старі Кути
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
140
с. Стародубівка
Стародубівка
одубівка
Мангушського р-ну Донецької обл.
51
с. Стар
Старосільці
Коростишівського р-ну
Житомирської обл.
74
с. Стебні
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
134
с. Степанці
Канівського р-ну Черкаської обл.
317
с. Стобихва
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
17
с. Столинські Смоляри
Любомльського р-ну Волинської обл.
25
с. Сторожів
Корецького р-ну Рівненської обл.
252
с. Стриївка
Збаразького р-ну Тернопільської обл.
281
с. Студениця
Коростишівського р-ну Житомирської обл. 74
с. Студенок
Ізюмського р-ну Харківської обл.
298
с. Стужиця
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
100

ІМ

Ф

Е

с. Прелесне
Слов’янського р-ну Донецької обл.
60
с. Привороття Друге
Кам’янець-Подільського р-ну
Хмельницької обл.
308
с. Просяне
Нововодолазького р-ну Харківської обл.
301
с. Прохори
Борзнянського р-ну Чернігівської обл.
350
с. Пустотине
Носівського р-ну Чернігівської обл.
377
с. Пушкарі
Новгород-Сіверського р-ну
Чернігівської обл.
373
с. П’ятигори
Тетіївського р-ну Київської обл.
167
с. Раковець
Збаразького р-ну Тернопільської обл.
280
с. Ревки
Лебединського р-ну Сумської обл.
270
с. Ремчиці
Сарненського р-ну Рівненської обл.
259
c. Рибчинці
Хмільницького р-ну Вінницької обл.
8
с. Рижавка
327
Уманського р-ну Черкаської обл.
с. Римарівка
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
218
с. Рідківці
Новоселицького
овоселицького р-ну Чернівецької обл.
323
с. Розбишівка
219
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
с. Романівка
Новоград-Волинського р-ну
82
Житомирської обл.
с. Розтоки
Кременецького р-ну
Тернопільської обл.
283
с. Рубці
Лиманського р-ну Донецької обл.
48
с. Рябушки
Лебединського р-ну Сумської обл.
270,272
с. Сальник
Калинівського р-ну Вінницької обл.
.3
с. Сватки
Гадяцького р-ну Полтавської обл.
218
с. Свічківка
Драбівського р-ну Черкаської обл.
312
с. Селещина
Машівського р-ну Полтавської обл.
225
с. Семенівка
Арбузинського р-ну Миколаївської обл.
199
с. Синів
Гощанського р-ну Рівненської обл.
238
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с. Танюшівка
Новопсковського р-ну
Луганської обл.
185,186,187
с. Ташлик
Смілянського р-ну Черкаської обл.
325
с. Темрюк
Нікольського р-ну Донецької обл.
51
с. Тетерівське
Іванківського р-ну Київської обл.
160
с. Тіньки
Чигиринського р-ну Черкаської обл.
329
с. Токарі
Лебединського р-ну Сумської обл.
273
с. Тополі
Дворічанського р-ну Харківської обл.
296
с. Торське
Лиманського р-ну Донецької обл.
49
с. Торунь
Міжгірського р-ну Закарпатської обл.
106
с. Троща
Чуднівського р-ну Житомирської обл.
94
с. Троянів
Житомирського р-ну
Житомирської обл.
70
м. Трускавець
Дрогобицького р-ну Львівської обл.
190
с. Тур
Ратнівського р-ну Волинської обл.
31
смт Турбів
Липовецького р-ну Вінницької обл.
7
с. Туринка
Жовківського р-ну Львівської обл.
190
с. Тютюнниця
Корюківського р-ну Чернігівської обл.
366
с. Удрицьк
250
Дубровицького р-ну Рівненської обл.
с. Українка
77
Малинського р-ну Житомирської обл.
с. Улянівка
208
Новобузького р-ну Миколаївської обл.
с. Устеріки
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
134
м. Фастів
Київської обл.
168
с. Федорівка
Карлівського р-ну Полтавської обл.
222
с. Феневичі
Іванківського р-ну Київської обл.
160
с. Хащувате
Гайворонського р-ну
Кіровоградської обл.
173
с. Хомине
Куп’янського р-ну Харківської обл.
299

с. Хотешів
Камінь-Каширського р-ну Волинської обл.
с. Хотівля
Городнянського р-ну Чернігівської обл.
с. Христофорівка
Баштанського р-ну Миколаївської обл.
с. Хрінівка
Сновського р-ну Чернігівської обл.
с. Цибулеве
Знам’янського р-ну Кіровоградської обл.
с. Чемерпіль
Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.
с. Червлене
Лебединського р-ну Сумської обл.
вонопопівка
с. Червонопопівка
Кремінського р-ну Луганської обл.
с. Черна
на
Виноградівського р-ну Закарпатської обл.
с. Чернещина
Чернещина
Диканського р-ну Полтавської обл.
с. Черняхів
Черняхів
Кагарлицького р-ну Київської обл.
с. Чичиркозівка
Чичиркозівка
Звенигородського р-ну Черкаської обл.
с. Чопилки
Чопилки
Переяслав-Хмельницького р-ну
Київської обл.
смт Чоповичі
Чоповичі
Малинського р-ну Житомирської обл.
с. Чор
с.
Чорноголова
Великоберезнянського р-ну
Закарпатської обл.
с. Чорноморка
Очаківського р-ну Миколаївської обл.
с. Чубівка
Черкаського р-ну Черкаської обл.
с. Шандриголове
Лиманського р-ну Донецької обл.
с. Шатрище
Ямпільського р-ну Сумської обл.
с. Шендерівка
Корсунь-Шевченківського р-ну
Черкаської обл.
с. Шершенці
Кодимського р-ну Одеської обл.
смт Шишаки
Полтавської обл.
с. Шпилівка
Сумського р-ну Сумської обл.
с. Шульгівка
Петриківського р-ну
Дніпропетровської обл.
с. Шумбар
Шумського р-ну Тернопільської обл.
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398

22
354
202
385
176
175
273
184
101
221
161
312
165
77
101
209
328
50
278
318
215
229
278
43
286

www.etnolog.org.ua

399
32
339
138
193
320
140
78

с. Яремівка
Ізюмського р-ну Харківської обл.
с. Яреськи
Шишацького р-ну Полтавської обл.
с. Ярешки
Баришівського р-ну Київської обл.
смт Ярова
Лиманського р-ну Донецької обл.
с. Ярославка
Летичівського р-ну Хмельницької обл.
с. Яструбине
Сумського р-ну Сумської обл.
с. Ятранівка
Уманського р-ну Черкаської обл.
с. Яцьки
Васильківського
льківського р-ну Київської обл.

ІМ

Ф

Е

с. Щедрогір
Ратнівського р-ну Волинської обл.
с. Юрківці
Заставнівського р-ну Чернівецької обл.
с. Яблуниця
Верховинського р-ну
Івано-Франківської обл.
с. Яблунів
Турківського р-ну Львівської обл.
с. Яблунівка
Корсунь-Шевченківського р-ну
Черкаської обл.
с. Яворів
Косівського р-ну Івано-Франківської обл.
с. Ялцівка
Малинського р-ну Житомирської обл.

299
231
149
50
309
278
327
158
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