
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Серед осінньо-зимових свят одним із найулюбленіших та найбагатшим на різні 
розваги, жарти та пустощі молоді є День Святого Андрія Первозванного. Його 
відзначають 13 грудня. Андрій був першим з апостолів, що пішов за Ісусом 
Христом,за його вченням. Андрій Первозванний проповідував християнство в 
Царгороді, на узбережжях Чорного моря та в околицях Києва. Церква вшановує 
апостола Андрія, учня і сподвижника Христа, передусім як проповідника 
християнства на наших землях. 
   В руських літописах трапляються описи того, як під час останньої місіонерської 
подорожі апостол побував на берегах Чорного моря, піднявся по Дніпру в Скіфію і 
відвідав місце, де згодом постав Київ. Літописець Нестор оповідає: «Бачите гори ці, 
– сказав апостол своїм учням, – на горах цих засяє благодать Божа, і буде великий 
город, і багато церков споруджено». 
     Саме свято Андрія має чи не найбільше  народного вкраплення. Особливо 
радісним був цей день для молоді своїми давніми забавами та ворожінням. В ніч на 
Андрія хлопці мають найбільші права. Це єдина ніч у році, коли парубкам бешкети 
вибачають. Такі ритуальні забави символізували усунення перешкод до бажаного 
шлюбу. Отже, вранці дехто із господарів знаходив свого воза на даху клуні, а від 
хат, де жили дівчата на виданні, з’являлись стежки до їхніх залицяльників, 
позначені буряковим квасом чи притрушені соломою. 
    Але найважливішим цей день був для дівчат, бо ж вони ворожінням намагалися 
вгадати свою подальшу долю. Удосвіта напередодні Андрія дівчата йшли до 
криниць, набирали в рот води, замішували на ній тісто й гуртом випікали 
пампушки, так звані балабушки. Вимішуючи тісто, співали: 
   Як ми тісто місили,                                 
   З усіх криниць воду в роті носили, 
   Щоб паляницю спекти, 
   Треба чобітки стовкти. 
Ввечері, поклавши серед світлиці на невеликий ослінчик  балабушок, впускали 
голодного собаку. Та дівчина найшвидше вийде заміж, чию хлібину собака з’їдав 
першою; коли ж обнюхував і йшов до інших – тій дівчині цього року шлюб не 
світить, а коли забирав їжу і біг в закуток – дівчина вийде заміж на чужині. 
    Нерідко робили з клоччя дві свічки й підпалювали, приказуючи «Андрію-
добродію, допоможи мені долю відшукати!» Якщо свічки згорали рівномірно, 



 

прихилившись одна до одної, то це ознака щасливого шлюбу, а коли розхилялися – 
до неприємної несподіванки. 
Цікавило дівчат ще й те, яким буде майбутній чоловік. Для цього насипали на 
долівку трохи пшениці, наливали в мисочку води та ставили люстерко. А потім 
випускали півня і стежили: якщо півень нап’ється води – чоловік буде п’яницею, 
клюне пшениці – господарем, а як гляне в люстерко – паничем і ледарем. 
   Одним із найцікавіших прийомів любовної магії, приурочених до дня Андрія, 
було «засівання конопель». Пізно ввечері дівчина набирала в пелену насіння коноплі 
(інколи льону, маку тощо), виходила за хату, сіяла на снігу та приказувала: 
 
Андрію, Андрію!                        А Ти, святий  Андрію, 
Конопельку сію,                         Опікуне дівочий, 
Запаскою волочу –                     Дай мені знати, 
Заміж вийти хочу.                      З ким я буду до шлюбу ставати. 
 
  Потім збирала жменю снігу там, де сіяла коноплі, вносила до хати і, коли сніг 
розтавав, рахувала насіння: якщо кожна зернина мала пару, то це був добрий знак. 
Ще дівчата топили віск і виливали його на холодну воду,вгадуючи свою долю. 
Якщо форма вилитого  воску нагадувала  монету, то дівчина вийде заміж за 
багатого,якщо дорогу,то вийде заміж в інше село і т.д.  



 

 

Свято Миколая, яке ми відзначаємо 19 грудня, є чи не найочікуванішим найбажанішим дитячим     

святом. За традицією, в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай приносить малечі подарунки і кладе 
їх під подушку. Ще задовго до свята дітлахи пишуть листи Миколаєві, в яких розповідають про 
добрі і погані вчинки впродовж року і просять про подарунки. Цей лист, як правило, адресують до 
«Канцелярії Миколая».Батьки  навчали дітей, що св..Миколай є їхнім добрим опікуном, любить 
чемних дітей та приносить їм дарунки. 
   Доказів про життя святого Миколая збереглося мало. Одним із джерел є перекази святого 
Андрія Критійського (VII ст.) та монаха-студита Івана з Константинополя  (V ст.). 
    Миколай, згідно з переказами, народився 270 – 286 рр. у грецькому місті-колонії Патарі у 
провінції Лікія (Мала Азія) в багатій родині. Ще змалку він багато часу проводив у молитвах і 
врешті відрікся від світського життя та став монахом. Роздавши своє добро бідним, вирушив до 
святих місць. Після повернення став священиком, а згодом і єпископом у Лікії (місто Мір). Є 
свідчення, що Миколай брав участь у Першому Вселенському Соборі в Нікеї. 
    Та найбільше він прославився добродійністю, захистом бідних та скривджених. До наших часів 
дійшли історії, як Миколай давав гроші на придане убогим дівчатам, врятував від несправедливого 
обвинувачення засуджених на страту, вирвавши з рук ката меч, прийшов уві сні до імператора 
Костянтина, захистив трьох полководців, прислав корабель із харчами для одноплемінників, яким 
загрожувала голодна смерть. А найбільше збереглося розповідей про опіку та подарунки для дітей. 
    Святий Миколай вважається опікуном воїнів, водіїв, мандрівників, допомагає бідним у скруті, є 
покровителем дітей і студентів, моряків і торговців. Саме до його імені звертаються, коли спіткала 
біда чи невдача, коли сталася катастрофа чи вирує природна стихія. 
    В Україні свято Миколая прийшло разом із християнством. На причільній стін хати, на 
почесному місці, зазвичай стояла ікона св..Миколая,перед якою, на великі свята , горіла свічка. На 
Галицьких землях однією з найстаріших є церква Миколая у Львові (ХІІІ ст.). Пісні про цього святого 
належать до найдавніших зразків української поезії, найпопулярнішою з яких є «Ой хто, хто 
Миколая любить». 
           Ой хто,хто, Миколая любить, 
           Ой хто,хто,  Миколю служить 
           Тому  святий Миколай, 
           На всяк час нам помагай, Миколаю! 
     Це свято, як і багато інших в нашому народі, не обминули народні звичаї. Наші селяни щиро 
вірили, що св.Миколай опікується їхніми дітьми, господарством і худобою. За традицією, на 
Миколая, старші господарі села збиралися, щоб зварити пшеничного пива. Влаштовували гостину, 
після якої всі весело та з піснями їздили на санях довкола села. 



 


