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В основі статті подаються польові записи авторів, які зафіксовано на Тернопіллі, в с. 

Новосілка, Заліщицького району. Зокрема, висвітлюється зимова календарна обрядовість, яка 

пов’язана часом від Різдва до Водохреща. Їх святкування на сучасному етапі засвідчує 

збереження народних традицій та привнесення нових елементів в обрядовість.  
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Календарна обрядовість українців зимового циклу багата та розмаїта. Розпочиналася 

вона підготовкою до Святвечора та завершувалася Стрітенням. У кожному історико-

етнографічному регіоні свої особливості звичаєво-обрядових традицій святкування, з ними 

пов’язані народні вірування та прикмети тощо. 

Саме цей цикл обрядовості найбільше привертав увагу дослідників від ХІХ ст. і до 

сьогодення. Окремі дослідження мають узагальнюючий характер, інші ж присвячені 

регіональним та локальним особливостям календарної обрядовості тієї чи іншої території. 

Серед дослідників варто відзначити напрацювання В. Борисенко [1], Хв. Вовка [2], В. 

Гнатюка [3], М. Зубрицького [5], С. Килимника [6], Г. Кожолянка [7], О. Кожолянка [8], М. 

Максимовича [14], А. Онищука [15], Н. Стішової [16], В. Шухевича [18] та ін. Значний внесок 

у дослідження новорічних свят українців здійснив О. Курочкін [9–13]. Радянську 

історіографію календарної обрядовості українців розглянула Н. Громова [4].  

Актуальність дослідження полягає в тому, щоб на основі зібраних польових 

етнографічних матеріалів висвітлити збереження різдвяно-водохрещенських традицій на 

Південно-Західному Поділлі, зокрема с. Новосілка Заліщицького р-ну Тернопільської обл. 

Фрагментарно обрядовість зимового циклу авторами публікації розглядалася раніше і 

присвячена вона обряду маланкування або ж відзначення Старого (Нового) року [17]. Тому у 

даній статті ми не будемо акцентувати увагу на цьому обряді, а більше висвітлимо інші свята.  

На Святий вечір готуються до свят усі в сім’ї: господар порається по господарству, готує 

сіно та дідуха. Діти прибирають в домі, а старші дівчата допомагають мамі на кухні. Господиня 

готує 12 страв: пшениця (кутя) заправлена горіхами, маком, халвою, медом; тушені гриби або 

грибна юшка, смажена риба, салат «Вінігрет», печена картопля, борщ і пампушки, а також 

вареники із картоплею, капустою, вишнями, узвар.  

Коли на небі сходить перша зірка, господар вносить до хати сіно і діда (в’занку соломи) 

вітається «Христос ся Рождає», розкладає на столі сіно, застеляють його скатертиною і 

господиня ставить усі страви на стіл. Також на нього кладуть 3 колачі, сіль, головку часнику, 

узвар чи компот, ложки для померлих родичів. 

Солому, яку також вносить чоловік у хату, кладуть під стіл, у ній після вечері діти 

«квокають» та шукають подарунки. 

Тоді святково одягнена сім’я разом молиться, господар запалює свічку, пробують 3 рази 

кутю і тоді вже сідають кругом столу за вечерю (рис. 1). У сім’ї Юрійчук є обов’язковим після 

куті з’їсти зубок часника разом із лушпинкою, вмочивши його у сіль та закусивши хлібом. Від 

цілої головки кожному дають зубок, це означає щоб всі рідні були разом, а також вважається, 

що часник додасть здоров’я на весь рік.  

Всі страви мають бути на столі відразу, тому що до кінця вечері нікому не дозволяється 

виходити із-за столу. Також треба спробувати усі страви. Сидячи за столом, члени сім’ї 

намагаються руки на ньому не тримати, щоб вони не боліли протягом року. Коли уже всі поїли, 
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господар задуває свічку і всі спостерігають куди іде дим (поганий знак, якщо він зупиниться 

над головою когось надовго, вважають, що цій людині загрожує небезпека). Поганою 

прикметою було те, коли дим стелиться над столом, а коли він піднімався вгору – до стелі, то 

це було гарною ознакою.  

Також після вечері вся сім’я колядує, а потім діти залазять під стіл в солому і там 

«квокають», промовляючи при цьому: «Квок, квок, квок, сто курок, а між ними когуток». 

Робиться це для того, щоб у господарстві велася птиця. Потім у соломі шукають гостинця, 

який непомітно ставить господиня, це можуть бути солодощі, фрукти, а для старших дітей, 

гроші. Також діти розстеляють солому по підлозі і там бавляться. Всі колядують.  

Прибираючи зі столу господиня частину їжі, дає домашнім тваринам, а також на столі на 

ніч залишали ложки і пшеницю для душ померлих родичів (вірять, що ті знаходяться 

неподалік і приходять на вечерю). Також у цей вечір пари, які побралися ідуть із вечерею до 

своїх батьків. 

У ночі усі йдуть у церкву на святкову Літургію, а зранку, поснідавши йдуть колядувати. 

В цей час гуртуються таким чином: менші діти ходять групкою по 3–5 дітей, колядують вдома 

та по сусідах (рис. 3). 

Старші хлопці і дівчата зі всього села, збираються разом і йдуть із шопкою, протягом 

свят вони проходять усі будинки в селі, а заколядовані гроші дають на церкву. Також по 

вулицях збираються і ходять колядувати «браття» і «сестриці», це одружені чоловіки та жінки, 

які також отримані гроші дають на потребу церкви чи утримання каплиці (рис. 4.1, 4.2). 

Репертуар у колядників різноманітний, разом із традиційними колядками «Нова радість 

стала», «По всьому світу», «Во Вивлиємі», «Добрий вечір тобі…», «Бог Предвічний», «Бог ся 

рождає», вивчають і виконують багато нових колядок «Наш Ісус мале дитя», «А в Україні 

сталась новина», «Ой у лісі, на морозі», «На Різдво Христове», «На різдвяні свята», 

«Пречистая Діва по світу ходила» та ін. 

Віншують також по-різному, маленькі колядники кажуть:  

1. «Я маленький хлопчик, 

сів собі на стовпчик,  

на дудочку граю,  

Ісусика прославляю». 

2. «Я маленька дівочка, 

Як городі квіточка, 

Я собі співаю,  

Ісусика прославляю» 

3. «Маленький Ісус не спить, не дрімає,  

Своїми руками весь світ обіймає, 

І вашу хатину, і вашу родину, 

І всю Україну! Христос ся Рождає!» 

Також є наше давнє сільське віншування: 

«В день Рожденства Христового повертаєм в ваш дім,  

Щастя–здоров’я бажаєм Вам всім, 

Щоб Ісус Христос рожденний, що прийшов спасти світ, 

Дасть вам вік веселий і многая літ!  

Дай то Боже Христос ся Рождає!»  

та багато інших привітань. 

Наступний день свят (8 січня) продовжуються колядування. Із самого ранку 9 січня 

господарі спалюють діда (солому), який ці дні так і пролежав під столом. Виносять частину 

соломи під ворота, викладають у формі хреста і запалюють. Крізь цей дим скачуть діти (щоб 

не боялися), вважають що такий знак хреста вбереже домівку від злого ока. Іншу частину 

соломи згодовують худобі. 

Колоротним і цікавим дійством є колядування («Шопки») – це гурт хлопців і дівчат, які 

одягнені у костюми 3 царів, ангелів, антипко, циган, 4-ох воїнів, які носять виготовлену 
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«шопку» (всередині цієї споруди на сіні зображення маленького Ісуса). Всі інші хлопці, 

одягнені у кожушини, а дівчата у шалінових спідницях та в хустинах–павунках. Вони також 

колядують, розказують вірші, віншують – такий собі, міні-вертеп. 

Цікавим також у ряду зимових календарних свят, є 13 січня – Маланка, розгляду цього 

обряду присвячено окрему публікацію [17, с. 155–157]. 

14 січня на Старий Новий Рік або Василя, хлопчики, набираючи у поліетиленові пакети 

зерна, ідуть від хати до хати і засівають. Дівчата засівати не ходять. 

Слова засівання хлопці знають традиційні і сучасні, ось, наприклад: «Сію, сію, посіваю, 

з Новим роком вас вітаю, сійся, родися жито-пшениця, всяка пашниця, лен по коліна, щоб вас 

хрещених голова не боліла. На щастя, на здоров’я на Новий рік, щоб Вам вродилось краще ніж 

торік. Христос народився!». 

Діти засівальники заходять в будинки зі словами: «Я маленький сівачок, дайте грошей 

кулачок, не давайте копійки, бо подерті кишеньки, будьте газди гонорові, дайте гроші 

паперові»  

Другий Святий вечір ще називають «Голодний», а все тому, що на нього вже готують 

менше страв. Кутя є обов’язково. Також у деяких сім’ях варять «бубульки» – довгенькі 

пальчики із тіста, такого як на вареники, щоб колосся було велике і повне, а також 

«кукульки» – маленькі кульки зроблені із тіста (щоб пшениця була без кукілю) (рис.  5).  

Також у цей день роблять із соломи хрестики, які як оберіг ставлять у вікна та на 

святковий стіл (рис. 6, 7).  

Після вечері хлопці і дівчата збирають із стола ложки і йдуть із ними на подвір’я. Там 

вони стукають ложками докупи і слухають у якій стороні загавкає собака, з тої сторони буде 

у майбутньому наречений чи наречена, так роблять три рази (рис. 8). Варто відзначити, що 

дівоче ворожіння на долю присутнє в обрядовості зимового циклу починаючи зі свята 

Катерини (7 грудня) і аж до Голодної куті напередодні Водохреща.   

Пізніше молоді хлопці і дівчата йдуть щедрувати, виконуючи при цьому як давні 

щедрівки, так і сучасні. 

Щедрий вечір, щедрівочка,  

прилетіла ластівочка, – 2 р. 

та як стала щебетати 

господаря викликати. – 2 р. 

Вийди, вийди господарю,  

подивися на кошару. – 2 р. 

Там овечки породились 

і ягнятка покотились. – 2 р. 

В тебе товар весь хороший, 

будеш мати купу грошей. – 2 р. 

То не гроші, а полова, 

в тебе жінка чорноброва. – 2 р. 

 

Ой, у вечір по вечери, 

ходив Господь по спацери, – 2 р. 

Ходив Господь дорогою,  

здибав дівку він з водою. – 2 р. 

Ой, дай, дівко, води пити, 

Божі уста закропити. – 2 р. 

Не дам, не дам води пити, 

Божі уста закропити – 2 р. 

Бо ця вода є нечиста 

Купалася в ній Пречиста. – 2 р. 

Ой , ти, дівко не лякайся, 

Йди до церкви сповідайся. – 2 р. 
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Як ся дівка сповідала, 

Аж ся церква розлягала, – 2 р. 

А як дівка виходила,  

то аж церква розходила. – 2 р. 

На Йордан або Водохреща особливих святкувань немає. Вночі відбувається Свята 

Літургія, а потім освячення води (рис. 9). Всі присутні набирають освячену воду в глечики та 

несуть додому. Нею окроплюють хату, вмивають дітей, і вірять в те, що вона має цілющі 

властивості та допомагає під час хвороб. Зберігають цю воду весь рік, аж до наступного 

освячення. 

Також під час освячення води на Йордан господар або господиня запалюють від трійці 

(підсвічника із трьома свічками) «губку» (це поліно, розміром 25–30 см довжини, 6–10 см 

товщини виготовляють із пенька або стовбура старої трухлявої верби). Вважається, що верба – 

це дерево, яке захищає від нечистих сил. Заготовляють матеріал у теплу пору року і 

висушують у затінку. На другий святвечір приносять у кімнату, підсушують і беруть із собою 

на освячення води). Поліно (рис. 10) має тільки тліти і цим димом обкурюють будинок та всіх 

членів родини. Потім його гасять і зберігають до наступного Водохреща. Люди вірять в те, що 

чим більше років користуватися «губкою», тим вона корисніша.  

Люди вірять, що коли обкурити дитину чи дорослу людину цим димом (обвести кругом 

неї три рази губкою, дати понюхати, а також понад головою обвести три круги), то вона 

позбудеться своїх страхів, вроків чи злого ока. 

Завершуються різдвяно-водохрещенські свята 20 січня святкуванням Івана Предтечі. 

Тоді і кажуть: «Іван Предтеча забрав свята на плечі і поніс до другого року». 

Отже, сьогодні в Україні, зокрема на Південно-Західному Поділлі зберігаються традиції 

різдвяно-водохрещенської обрядовості. Минають роки і багато родин намагаються відродити 

і зберегти звичаї предків, а деякі ще й привносять нові елементи до цих святкувань. Цикл 

Різдвяних свят у селі Новосілка розпочинається Святим вечором та завершується на Івана 

Предтечі. З зимовим циклом у селі пов’язана низка вірувань та прикмет, що мають відношення 

до господарського календаря українського селянина, його здоров’я та майбутнього родини. Як 

і в кожному селі, тут є свої особливості у відзначенні та святкуванні.  

Сподіваємось, що наші нащадки зберігатимуть свої звичаї та традиції, та будуть вчити 

цього своїх дітей. 
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Mariya Yuriychuk, Viktor Tkachenko 

CHRISTMAS-EPIPHANY RITES IN THE SOUTH-WESTERN PODILLIA 
(TO THE ETHNOGRAPHIC IMAGE OF MODERN UKRAINE) 

The article is based on field records of the authors, which were recorded in Ternopil, in the 

village Novosilka, Zalishchyk district. In particular, the winter calendar rituals, which are associated 

with the time from Christmas to Epiphany, are covered. Their celebration at the present stage testifies 

to the preservation of folk traditions and the introduction of new elements into the ritual. 

Key words: winter calendar rituals, hungry kutia, Christmas Eve, Christmas, Epiphany. 

 

 
Рис. 1. Сім’я за святковою вечерею 
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Рис. 2. Діти на Святвечір 

«квокають» під столом. 
Рис. 3. Маленькі колядники. 

Рис. 4.1. Гурт дорослих колядників 

(«браття» і «сестриці») біля каплички. 
Рис. 4.2. Гурт дорослих колядників 

(«браття» і «сестриці»). 

Рис. 5. «Бубульки» і «кукульки» - 

обрядова страва. 
Рис. 6. Солом'яні хрестики. 
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Рис. 7. Діти за виготовленням солом’яних 

хрестиків. 
Рис. 8. Стукання ложками 

на подвір'ї. 

Рис. 10. Освячення води на Водохреща. 

Рис. 11. «Губка» (поліно). 
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