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Одражий О., Сокирко Ю. 
ХНУРЕ 

ЗВИЧАЇ ТА СВЯТА СЛОБОЖАНЩИНИ 

Слобожанщина є регіоном України, який утворився на роздоріжжі 
шляхів Дикого степу між непевними політичними кордонами трьох дер-
жав – Росії, Речі Посполитої та Кримського ханства. Це зробило край те-
риторією інтенсивних впливів різних цивілізацій та культур. Духовну ку-
льтуру й побут суспільства визначав принцип корпоративності – належ-
ності індивіда до певної соціальної групи. Важливу роль у громадському 
житті відігравала церква, відвідування якої вважалося обов’язком кожно-
го християнина. За цим стежили представники духовенства. Але вони са-
мі відзначали, що люди ходять не «в церкву», а «під церкву», тобто пос-
пілкуватись, почути останні новини.  

Молодь збиралася в окремі громади. З такої парубочої групи обирався 
ватажок, який захищав її інтереси, організовував дозвілля. Менш чіткою 
була організація дівочих громад, які поступово зливалися з парубковими. 
Улітку молодь вечорами збиралась у загальноприйнятих місцях на розваги 
й танці, а в холодний час – у спеціально найнятих хатах на вечорниці.  

Календар свят слобожан визначався аграрним устроєм життя. Селя-
ни нерідко замовляли хресний хід і молебень у полі до початку оранки, 
сівби або перед початком жнив. Святом, коли «вводиться літо в зиму», 
уважали Введення (21 листопада). На Введення стежили, щоб до хати не 
зайшла першою особа жіночої статі – це приносило негаразди. Дні Кате-
рини (24 листопада) й Андрія (30 листопада) є немовби репетицією до 
наступних різдвяно-новорічних свят: на перше – ворожили, а на друге – 
проводили великі вечорниці. У ніч на Андрія дозволялися жарти й навіть 
хуліганські вчинки (замикання дверей хати ззовні, затикання комина то-
що). На дванадцятиденні свята (Різдво, Новий рік та Хрещення) на Сло-
божанщині проводилося багато магічних ритуалів, що, за віруваннями, 
повинні були забезпечити людям успіхи наступного року. На Різдво ко-
лядували, на Новий рік щедрували. По хатах ходили з вертепом, де пока-
зували лялькові вистави.  
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На початку весни слобожани відзначали Масницю й у ці дні готува-
ли млинці, вареники, ходили в гості один до одного. Перед Великоднем 
фарбували яйця, випікали паски, готували страви для святкової вечері. 
Потім відбувалися триденні народні гуляння, і всім дозволялося дзвонити 
в церковні дзвони. Через тиждень на кладовищах вшановували пам’ять 
померлих.  

Завершення весни й початок літнього періоду пов’язувався із Зеле-
ними святами (Трійцею). У ці дні хату й господарські будівлі обов’язково 
прикрашали зеленими гілками, також відвідували померлих на кладови-
щах. Івана Купала відзначали 24 червня. Напередодні діди примітивними 
способами розводили вогнища, які, уважалося, мають цілющу силу. Че-
рез них стрибали, щоб очиститися, вилікуватися від хвороб. На Купала 
багато ворожили «на майбутнє», збирали трави, які повинні були захища-
ти від відьом. Після закінчення жнив святкували обжинки. З останнього 
колосся жниці робили сніп і вінок, які передавалися господарю садиби, в 
якій святкували. Із цього снопа розпочинали наступну сівбу. Так закінчу-
вався календар свят аграрної культури слобожан.  

За період від початку заселення Слобідської землі й до XIX ст. мало 
що змінилося в побуті українців, збереглося багато національних звичаїв 
та обрядів. Отже, звичаї та свята на Слобожанщині мали самобутній ха-
рактер унаслідок взаємодії та впливів різних культур на території регіону. 
Багато слобідських традицій не втрачають свого значення до наших днів, 
становлячи основу неповторності української національної культури. 

 
Ромчук К. 

КЗ «ХГПА» 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ  
В ДІАСПОРАХ 

Через набуття Україною незалежності й укріплення статусу України 
на міжнародній арені особливої уваги надають невідомим сторінкам 
української історії. Вивчення культури та життя української діаспори 


