
  

Осінній листопад : 
цикл осінніх народних свят



  

Здавна в Україні відзначаються 
календарні свята, пов`язані з 

порами року. Вони засновані на 
перших язичницьких віруваннях 

наших предків та циклі 
сільськогосподарських робіт. 

Сьогодні ці свята - не тільки цікавий 
ритуал, але й спосіб спілкування з 
природою і, відповідно, шлях до 

здорового способу життя.



  

Сезонні традиційні свята українців 
пов`язані з порами року: весною, літом, 

осінню, зимою, але чіткого 
розмежовування між ними немає. Кожен 

цикл свят несе своє смислове 
навантаження та насичений безліччю 

ритуалів і прикмет. Головною метою та 
завданням цих свят було забезпечення 
добробуту родини, що значною мірою 

залежало від врожаю. Тож усі ці свята так 
чи інакше спрямовані на спілкування з 

природою, її розуміння.



  

Осінній цикл свят замикає річне 
календарно-обрядове коло. Він не 

становить цілісної системи, а ввібрав 
окремі звичаї та обряди, характер яких 

визначався станом засинання природи та 
приготуваннями до зими і зимових свят. 
Головними моментами осіннього циклу 
були звичаї, приурочені до завершення 
збору врожаю чи повернення худоби з 

літніх пасовищ.



  

Загалом, в осінньому циклі 
повторюються усі мотиви, властиві для 

інших циклів - так формувалося 
безперервне циклічне обрядове коло 
святкових дат із різними атрибутами і 

символами, але одними і тими ж 
мотивами. Отже, основні українські 

свята осіннього циклу:



  

11 вересня – 
“Головосіка”, або 
Всічення Голови 
святого Пророка 

Предтечі й 
Хрестителя 

Господнього Івана.



  

Цього дня дотримуються суворого посту. 
Не можна різати нічого, що нагадує собою 
голову. Вважається, що цього дня не варто 
брати у руки гострі речі: ніж, сокиру, пилку. 

За народним віруванням день 
Головосіка є останньою межею, коли 
з’являються грози. Але, якщо хтось почув 
грім, то це віщувало довгу і теплу осінь. 
Цього дня у лісі збирали лікарські коріння.



  

У народі кажуть: «Якщо зрізати головку 
капусти в цей день, то може потекти кров». 

На Усічення не можна їсти круглі фрукти 
та овочі: яблука, капусту, картоплю (їхня 
форма нагадує відрубану голову Предтечі), 
а також червоні помідори, кавуни, бо вони 
нагадують кров святого. Відтак не можна 
їсти й будь-що на блюді – на ньому лежала 
голова Івана Предтечі. Цього дня не варили 
борщу, це був єдиний день, коли гріх їсти 
борщ.



  

Народні прикмети:
Як чути грім, то має бути 
тривала й тепла осінь.

Ранній відліт журавлів - на 
ранню весну.

Журавлі на південь 
полетіли - рання зима буде.



  

14 вересня — 
свято 

Преподобного 
Симеона 

Стовпника та 
його матері 

Марфи, 
народний 

варіант назви —
день Семена.



  

Симеон Стовпник (ІV-V століття) до 
вісімнадцяти років був чабаном у своїх 
родичів. Згодом він таємно втік до 
монастиря. Ця визначна в історії церкви 
людина провела вісімдесят років, 
дотримуючись вимог аскетизму, дивуючи 
всіх умінням читати чужі думки та 
відданістю Богові. Започаткував новий вид 
подвижництва — стовпництво. А справа в 
тому, що якось замкнувся у стовпі 
заввишки чотири метри та жив у цьому 
стовпі майже п'ятдесят років, віддаючи 
весь свій час молитвам та пророцтвам. 



  

В ніч на Семена колись відбувалося 
ще базарне київське свято — "Весілля 
свічки", або "Свято свічки", з лялькою 
на людську подобу. Це свято було 
своєрідним карнавалом вогнів на 
київських базарах.

За старим стилем Семенів день - то 
день початку осені, а в давні часи день 
початку року.

Від цього дня починається "нове 
бабине літо", яке закінчується 21 
вересня.



  

Прислів'я і приказки:
Любив на Семена мед-пиво 
пити - не лінуйся і робити.



  

21 вересня - 
відзначають свято 
Різдва Пресвятої 
Богородиці, або у 

народі "Другої 
Пречисти". Свято ще 

називають 
“осениною” – цього 

дня за народним 
календарем настає 

осінь.



  

За церковними переказами, Богородиця 
народилася за тих часів, коли релігія була 
в занепаді. Марія була обрана на роль 
матері Ісуса Христа, оскільки була дуже 
благочестива. Вона слухняно навчалася в 
монастирі, сумлінно вивчала Святе 
Письмо, а отже, якнайкраще підходила 
для виконання важливої місії народження 
Сина Божого.



  

Свято Другої Пречистої традиційно 
вважається жіночим святом, коли жінку 
належить вшановувати як продовжувачку 
роду. Це свято, очевидно, успадковує 
давнє арійське свято Рожениць, коли наші 
предки висловлювали подяку “польним 
духам”, тобто опікунам нив та врожаю, 
дідам-ладам, які спочатку засівали і 
пророщували зерно, а потім поливали.



  

Прислів'я і приказки про 
Другу Пречисту:

Прийшла Перша Пречиста – одягла 
природа намисто, прийшла Друга 
Пречиста – взяла комара нечиста, 
прийшла Третя Пречиста – стала 
діброва безлиста.

Прийшла Пречиста – на дереві чисто, а 
прийде Покрова – на дереві голо.

Пречиста – картопля чиста.



  

14 жовтня - 
відзначається одне 

з найбільш 
шанованих свят в 

Україні - свято 
Покрови Пресвятої 
Богородиці, або, як 

зазвичай кажуть, 
"Покрови" чи 

"Святої Покрови".



  

За легендою, у цей день військо давніх 
русів на чолі з Аскольдом взяло в облогу 
Константинополь. Мешканці міста в 
гарячій молитві звернулись до Божої 
Матері з проханням про порятунок. 
Богородиця з'явилася перед людьми та 
вкрила їх своєю покровою (омофором). 
Після цього вороги вже не могли 
побачити цих людей.



  

Для козаків Покрова була найбільшим 
святом. Цього дня відбувалися вибори 

нового отамана. 

З 1999 року свято Покрови в Україні 
відзначається як День українського 

козацтва. 



  

Народні прикмети:
Яка погода на Покрову, такою буде і зима. Якщо 

лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто - до 
легкого року, а нечисто - до суворої зими.

Якщо у вишні листя опаде до 14 жовтня - зима 
буде тепла, якщо ж вишня зелена - зима буде 
люта.

Якщо до цього дня не спадає з вишень листя - 
на теплу зиму, а звільниться - на сувору. Зранку 
вітер з півдня, а по обіді із півночі - початок зими 
буде теплим, але згодом похолодніє.



  

8 листопада - 
відзначаємо 
день святого 

Великомученика 
Димитрія, або в 
народі "святого 

Дмитра"чи 
просто 

"Дмитра".



  

Свято встановлено на честь Дмитра 
Солунського, який за християнську віру 8 
листопада 306 року був пронизаний 
списами римських воїнів. Димитрій 
одержав християнське виховання. Та 
замість того, щоб переслідувати християн, 
він став відкрито навчати мешканців міста 
християнській вірі та викорінювати 
поганські звичаї. 



  

Геройську віру св. Димитрія

 прославив Господь різними чудами

 після його смерті та нетлінністю тіла і

 мироточивістю, яка зціляла недужих.

Вшанування великомученика  в

 Україні почалось відразу після

 прийняття хрещення Київської Русі. 



  

Народні прикмети:
Відлига на Дмитра — зима буде з мокрим 

теплом, а весна — рання.

День на Дмитрія без снігу — зими ще не буде.

Дмитро на снігу — весна буде пізньою.

Зима навіть рання до Дмитра не вступає в 
силу.

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний 
вітер — снігу не буде до свят.

Сніг і мороз на Дмитра — весна буде пізня й 
холодна.



  

21 листопада 
- День святого 
Михайла, або 

Собор святого 
архистратига 

Михаїла.



  

Починаючи від Мономаховичів 
(1125 р.), київські князі вважали 

Михаїла своїм патроном, 
зображали його на стародавніх 

гербах Києва. 



  

Символ Михаїла присутній і на 
головній хоругві часів Богдана 

Хмельницького та на численних 
козацьких прапорах.

Образ святого Михайла уособлює 
перемогу добра над темними 

силами: гримить грім — значить, 
святий Михайло бореться з 

чортами.



  

Народні прикмети:

Якщо цього дня сніг буде 
мокрим, то майбутній урожай буде 
хорошим.

Якщо стоятимуть густі тумани, 
то така погода протримається до 
зимового Миколая.

Якщо на Михайла ніч ясна, то 
зима буде сніжна і красна.

Якщо Михайло дощем служить - 
добру й суху весну ворожить.

http://traditions.in.ua/kalendarni-sviata/zymovyi-tsykl/265-19-grudnia-sviato-mykolaia


  

Пропонуємо книги, які 
розкривають цикл осінніх свят в 

Україні. 
Ці видання знаходяться в 

бібліотеці  ДДПУ.
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