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У зимовому циклі традиційної календарної обрядовості 
найкраще збереглися дохристиянські традиції і звичаї, що 
дає змогу простежити процес трансформації їх до сього-
дення. Цим, властиво, і зумовлена актуальність статті. Її 
метою є виокремити характерні для традиційного ранньо-
зимового періоду народно-релігійні уявлення і вірування, 
окреслити традиційну основу та інноваційні зміни, специ-
фіку розвитку сюжетно-змістових та структурних складо-
вих, елементів і деталей.

Об’єктом дослідження є народні календарні обря-
ди українців, пов’язані зі святом Семена, зокрема тради-
ційна календарна обрядовість українців на тлі передумов 
передріздвяно-новорічного періоду. Предметом досліджен-
ня є конкретні прояви народної християнської релігійності 
в цій обрядовості.

Територіально і хронологічно в статті зосереджується 
увага на охопленні етнографічних регіонів України у період 
першої половини XIX — початку XXI століття.

У статті використовуються в основному порівняльно-
типологічний та історично-культурологічний методи, а та-
кож елементи структурно-типологічного, географічного та 
інших методів етнологічної науки.

На основі архівних та польових джерел, а також наукової 
літератури, на прикладі свята Семена проаналізовано розви-
ток своєрідної народної релігійності у традиційній календар-
ній обрядовості українців на тлі передумов передріздвяно-
новорічного періоду. 

Ключові слова: народна релігійність, свято Семена, кален-
дарна обрядовість, традиція, вірування, функціонування.
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Introduction. The pre-Christian traditions and customs as-
sociated with the winter cycle of traditional calendar ritualism 
have been best preserved allowing us to trace the process of 
their transformation up to now. 

Problem Statement. We will try to analyze the background 
of pre-New Year and pre-Christmas period, a sort of its prelude, 
the beginnings of which is traced, according to our observation, 
from the autumn feast of St. Simeon. Thus, using this feast as an 
example, we will analyze the development of peculiar folk religi-
osity in traditional calendar ritualism of Ukrainians against the 
background of pre-New Year and pre-Christmas period. 

Purpose. The objective of this work is to distinguish folk 
and religious beliefs specific to the traditional early winter pe-
riod (beginning of a new economic year etc.) and define a tra-
ditional basis and innovative changes as well as peculiarity of 
the development of narrative and structural components, ele-
ments and details. 

Methods. The article relies mainly on comparative-typo-
logical and historical-cultural approaches as well as elements of 
structural-typological and geographical methods of ethnology 
and folklore studies. 

Results. A specific development of peculiar folk religiosity 
in traditional calendar ritualism of Ukrainians is observed 
against the background of pre-New Year and pre-Christmas 
period starting from the St. Simeon’s feast. This opinion is sup-
ported by folk and religious beliefs specific to the traditional 
early winter period, in particular, the ones related to weather or 
other lore for the next harvest year, prediction (prophesying) of 
prosperity or bad harvest.

Conclusion. A peculiar development of certain folk and re-
ligious components can be distinctly traced in traditional folk 
and religious beliefs of Ukrainians typical of the early winter 
period. Later, Christianity left its mark on these beliefs. Chris-
tian beliefs were combined with the previous ones, having en-
hanced and complemented them with their characters, themes 
and plots. These folk and religious beliefs have been preserved 
in the spiritual traditional culture of Ukrainians for the most 
part quite fragmentarily, obviously, under a pernicious influ-
ence of political circumstances of warlike and atheistic nature in 
the 20th century and, perhaps, have been also influenced by an 
inter-generational transmission and globalization phenomenon 
in general that can be observed up to now.

Keywords: folk religiosity, feast of saint Simeon, calendar 
rituality, tradition, beliefs, functioning.
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Вступ. У зимовому циклі традиційної календар-
ної обрядовості найкраще збереглися дохрис-

тиянські традиції і звичаї, що дає змогу простежити 
процес трансформації їх до сьогодення. Як показу-
ють дослідження, закінчення осінньої пори року та 
початок зимової збігається із завершенням старого 
господарського року і водночас початком нового в 
традиційній календарній обрядовості українців, при-
падає на передріздвяно-новорічний ранньозимовий 
часовий період у народному календарі.

Характерні для такого часового зрізу (почат-
ку нового господарського року) народно-релігійні 
уявлення і вірування у пов’язаності з віщуваннями 
сприятливості чи несприятливості наступного госпо-
дарського року простежуємо вже у прикметах, зви-
чаях та обрядах, які приурочені до свят, що переду-
ють ранньозимовому періоду, зокрема припадають 
ще на попередній, осінній час. Така думка прочи-
тується вже у працях наших попередників — істо-
риків, етнографів, філологів, фольклористів, відо-
мих учених, дослідників, краєзнавців, культурно-
громадських діячів, що більшою чи меншою мірою 
є дотичними до окресленої теми. Зокрема, Анто-
нія Петрушевича [1], Миколи Сумцова [2], Іва-
на Франка [3], Михайла Зубрицького [4], Воло-
димира Шухевича [5], Митрофана Дикарєва [6], 
Михайла Грушевського [7—8], Ксенофонта Со-
сенка [9], Леоніда Білецького [10], Остапа Во-
ропая [11], Євгена Онацького [12], Степана Ки-
лимника [13], Олександра Курочкіна [14], Валерія 
Войтовича [15], Корнелія Кутельмаха [16], Романа 
Кирчіва [17] та інших [18—26], у тому числі й за-
кордонних [27—37]. Підтверджують таку думку і 
результати польових досліджень попередників (які 
зберігаються в архівах) [38—41], а також — ре-
зультати наших польових досліджень 1. Невипадко-
во, наприклад, місцеві старожили Покуття та Бой-
ківщини впевнено зазначають: «У вересні, жовтні 
готувалися до зими, з 14 жовтня — з Покрови — 
початок зими» 2, «На Покрови — початок зими» 3, 
1 Домашній архів автора.
2 Зап. 10 липня 2018 р. у с. Плав’я Сколівського р-ну 

Львівської обл. від Улича Олекси Марковича, 1940 р. н., 
Улич Анни Іванівни, 1947 р. н. та Арендача Михайла 
Богдановича, 1983 р. н., освіта вища, вчитель історії.

3 Зап. 17 липня 2016 р. у с. Стрільче Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл. від Капріяна Дмитра Микола-
йовича, 1924 р. н., місцевий, освіта 2 класи, колгоспник. 

«Зима починається від Покрови» 4, «Зима від По-
крів, до Покрів старалися всьо вібрати з поля» 5, 
тоді як інші, молодші інформатори з цього приводу 
стверджують: «На Введення — початок зими» 6, 
«На Введення» 7, «Початок зими на Введенія. По 
Міхайлі — до зими. Бувало, шо на Міхайла падав 
сніг. На Міхайла — початок зими. Міхайло їде на 
білім кони, вже зима» 8 тощо.

Отож, наукова доцільність пропонованої пра-
ці зумовлена як потребою продовжити студії над 
проблемою пов’язаності української етнокультур-
ної традиції з релігійним (власне християнсько-
релігійним) світоглядом народу, так і необхідністю 
докладно дослідити, реконструювати форми на-
родної релігійності та ввести в науковий обіг сучас-
ної етнології та фольклористики тексти календар-
ної обрядовості, в яких відображено прояви народ-
ної християнської релігійності українців. В цьому 
головним чином і полягає актуальність і новизна 
даного дослідження.

Метою статті є спроба проаналізувати переду-
мови передріздвяно-новорічного періоду, своєрідну 
прелюдію його, початки якої простежуються, за на-
шими спостереженнями, уже від осіннього свята Се-
мена. Тобто на прикладі цього свята спробувати про-
аналізувати розвиток своєрідної народної релігійнос-
ті у традиційній календарній обрядовості українців 
на тлі передумов передріздвяно-новорічного пері-
оду. Зокрема, як уже на осіннє свято Семена ви-
разно простежуються характерні для традиційного 
ранньозимового періоду (початку нового господар-

4 Зап. 13 липня 2018 р. у с. Тухля Сколівського р-ну 
Львівської обл. від Нагляк (дів. Глюдз) Федусі Степа-
нівни, 1930 р. н., освіта 4 класи, колгоспниця.

5 Зап. 15 липня 2018 р. у с. Верхня Рожанка Сколівсько-
го р-ну Львівської обл. від Стасіва Василя Григоровича, 
1935 р. н. (місцевий), освіта середня, колгоспник.

6 Зап. 14 липня 2016 р. у с. Глушків Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл. від Марчука Миколи Петро-
вича, 1930 р. н., с. Тороговиця Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл., освіта 2 класи, колгоспник, у 
с. Глушків з 1950-х рр. 

7 Зап. 15 липня 2016 р. у с. Острівець Городенківського  р-ну 
Івано-Франківської обл. від Синюка Івана Дмитровича, 
1932 р. н., місцевий, освіта вища, директор школи.

8 Зап. 22 липня 2016 р. у с. Михальче Городенківсько-
го р-ну Івано-Франківської обл. від Драбик (дівоче — 
Боднар) Марії Антонівни, 1937 р. н., місцева, освіта 
середня, колгоспниця. 
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ського року тощо) народно-релігійні уявлення і ві-
рування. Спробуємо виокремити їх, окреслити тра-
диційну основу та інноваційні зміни, специфіку роз-
витку сюжетно-змістових та структурних складових, 
елементів і деталей. 

Об’єктом дослідження є народні календарні об-
ряди українців, пов’язані зі святом Семена, власти-
во традиційна календарна обрядовість українців на 
тлі передумов передріздвяно-новорічного періоду. А 
предметом дослідження є конкретні прояви народ-
ної християнської релігійності в цій обрядовості. Еле-
менти християнської релігійності є головним предме-
том дослідження, водночас особлива увага зверта-
ється на ті складові релігійності, які мають генетичне 
коріння з дохристиянськими віруваннями.

Територіально і хронологічно зосереджуємо увагу 
на охопленні етнографічних регіонів України у період 
першої половини XIX — початку XXI століття.

У праці використовуються в основному порівняльно-
типологічний та історично-культурологічний методи, 
а також елементи структурно-типологічного, геогра-
фічного та інших методів етнологічної науки.

Основою роботи стали низка архівних та по-
льових джерел, а також наукова література, що 
більшою чи меншою мірою дотична до окресле-
ної теми. Опрацювання зазначеної джерельної 
бази дало змогу на прикладі свята Семена про-
аналізувати розвиток своєрідної народної релігій-
ності у традиційній календарній обрядовості укра-
їнців на тлі передумов передріздвяно-новорічного 
періоду. Простежено характерні для традиційного 
ранньозимового періоду народно-релігійні уявлен-
ня і вірування, виокремлено їх, окреслено традицій-
ну основу та інноваційні зміни, специфіку розвитку 
сюжетно-змістових та структурних складових, еле-
ментів і деталей.

Основна частина. Уже відомий український вче-
ний Михайло Грушевський у першому томі своєї «Іс-
торії української літератури: в 6 т. 9 кн.» (Київ, 
1993, 392 с., за виданням: Київ; Львів, 1923, 
360 с.) зазначав свого часу про потребу досліджен-
ня цього особливого періоду в народному календарі: 
«Було б зате бажано більше приглянутись обрядам, 
які збираються, напр., на останніх днях серпня і по-
чатку вересня. Символіка «Головосік» вся зв’язана 
з християнською легендою. Ворожіння на Семена, 
можливо, залежать від початку церковного року. 

Чи так само і звичай — одмічений одною запис-
кою (не українською, здається): справляти на Се-
мена пострижини і сажати хлопців на коня? Ма-
буть, не все залежить від сих пізніших впливів ново-
го року» [7, с. 225. Про «пострижини» та «сажання 
хлопців на коня» див. також: 1, с. 69; 11, c. 160; 13, 
с. 162—167; 12, с. 1715].

Історик, філолог, дослідник історії Галичини, свя-
щеник, який належав до москвофільського напрямку, 
Антоній Петрушевич у своїй праці «Общерусский 
дневник церковных, народных, семейных праздни-
ков и хозяйственных занятий, примет и гаданий» 
(Львов, 1866, 100 с.) подає відомості про прикме-
ти на свято Семена (1 вересня за старим стилем, 
14 вересня за новим стилем): «Багато павутиння 
на бабине літо, до ясної осені і холодної зими (Тут і 
далі переклад цитувань цієї праці з російської мови 
наш. — В. Д.)» (у росіян) [1, с. 69]. 

Відомий український вчений Володимир Шу-
хевич у четвертій частині своєї праці «Гуцульщи-
на» на сторінках сьомого тому (за редакцією Хве-
дора Вовка) «Материялів до українсько-руської 
етнольоґії» (Львів, 1904) також наводить харак-
терні для періоду завершення старого і початку 
нового господарського року погодні передбачен-
ня на Семена: «Як в тот день погода, буде крас-
ний хліб» [5, с. 266].

І український фольклорист, етнограф, мово-
знавець, дійсний член НТШ Митрофан Дикарів 
у праці «Народний калєндар Валуйського повіту 
(Борисівської волости) у Вороніжщині (Записа-
но від Наталі Дикаревої, Петра Короля, Гальки 
Мироненкової, Гальки Михайленкової, Віри і Пе-
тра Тарасевських і др.)», яка побачила світ уже 
після смерті автора у 1905 р. на сторінках шос-
того тому «Материялів до українсько-руської ет-
нольоґії» (за редакцією Хведора Вовка) наводить 
серед інших етнографічно-фольклорних матеріалів 
і такі, в яких прочитується завершення старого і 
початок нового господарського року, зими: «Від-
киль вітер на Семена, відтіль буде до самого Но-
вого году» [6, с. 139].

Стосовно ж Семенівського тижня («Семинская 
Неделя»), з 1 вересня (14 вересня за н. с.) по 8 ве-
ресня (21 вересня за н. с.) Антоній Петрушевич 
зафіксував наступну інформацію в українців Карпат 
(«Карпато-руссовъ»): «В українців Карпат є леген-
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да, що бабин мороз заморозив на полонинах (горах) 
бабу чародійку» [1, с. 70].

На цьому останньому прикладі спостерігаємо ці-
кавий синкретизм народно-релігійних вірувань та 
уявлень: бабин мороз — можливо, від «бабиного 
літа», яке припадає на той час, чи, водночас, харак-
теризує ранні приморозки — незначні, легкі, «ба-
бині», але такі, які вже, часом, здатні заморозити 
людину («бабу»), чи не в знак покарання за гріхи 
(оскільки це не просто «баба», а «чародійка», а ча-
родійство, як відомо, належить до найбільших грі-
хів, згідно християнського віровчення, та й у тради-
ційному українському побуті викликає осуд).

Є підстави вважати, що такі і подібні вірування та 
уявлення на Семена, які своєрідно розвинуться піз-
ніше, у різдвяно-новорічний період, взаємопов’язані 
з тим, що свято Семена було, за словами Антонія 
Петрушевича, початком нового року, який свят-
кувався церквою: «Начало года новага, церковью 
празднуемаго и тоже начало индикта» [1, с. 69]. 
Таку думку підтверджують і наші польові матеріа-
ли, наприклад: «На Семена, 14 вересня — Новий 
рік церковний» 9.

Суголосні відомості про початок року в давнину 
на свято Семена збереглися і серед етнографічних 
матеріалів з Гуцульщини українського громадсько-
політичного діяча, етнографа і письменника Петра 
Шекерика-Дониківа. Тут, зокрема, простежується і 
пов’язаність цього свята Семена з багатьма ворожін-
нями і віруваннями на наступний рік тощо: «Семе-
на Стовпника, 14.IX — с’єто церковне, давний  — 
старовіцкий Новий Рік, из ним изв’єзано богато во-
рожінь и вірувань про погоду на цілий рік. Семена 
Стовпника звут так само днем Бабского Літа, кажут: 
«Ике Бабске Літо, така буде осінь того року»« [42, 
с. 57—58].

Своєрідно узагальнюючу інформацію з Букови-
ни, яка підтверджує думку про пов’язаність народ-
них прикмет з початком року саме на свято Семе-
на у вересні, подає український дослідник і громад-
ський діяч Євген Онацький у другій книзі другого 
тому «Літери В—Г» «Української Малої Енцикло-

9 Зап. 14 липня 2016 р. у с. Глушків Городенківського  р-ну 
Івано-Франківської обл. від Марчука Миколи Петро-
вича, 1930 р. н., с. Торговиця Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл., освіта 2 класи, колгоспник, у 
с. Глушків з 1950-х рр. 

педії. У 8 томах і 16 книгах» (Буенос-Айрес [Арген-
тина], 1958, 182 с.): «З цим днем в’язалися й деякі 
прикмети. На Буковині казали: «Який Семен пока-
же, такий буде рік». Ця прикмета — відгук давніх 
часів, коли рік починався з 1-го вересня» [12].

Сучасні російські вчені Т.А. Агапкіна і О.В. Бє-
лова у своїй статті «Семенів день» також зазнача-
ють про це свято осіннього Семена як початок но-
вого року: «На Русі з середини XIV ст. і аж до 
1700 р.  — перший день Нового року, до котрого 
було приурочено багато ініціальних обрядів (Тут і 
далі переклад цитувань цієї праці з російської мови 
наш. — В. Д.)» [37, с. 610].

Підтвердження думки про свято осіннього Семе-
на як початок нового року прочитується і в одній 
із його назв у болгар: «Нова година» [37, с. 610], 
тобто — новий час, нова пора в році, зрештою, но-
вий рік. З цим пов’язано, очевидно, й побутування 
звичаю полазництва у деяких болгарських регіонах 
у це свято та інші, пов’язані з цим звичаї: нічого в 
цей день не зичити, щоб «урожай не пішов з дому» 
тощо [37, с. 611]. 

Відомий український вчений Микола Сумцов у 
своїй статті «Женитьба свѣчки» (властиво, 188 час-
тина його фундаментальної праці «Культурные пере-
живания», яка публікувалася у 1889—1890 рр. на 
сторінках київського щомісячного історичного жур-
налу «Киевская Старина») детально розглядає ціка-
вий звичай на Семена — весілля свічки [2] 10.

Прикметно, що пізніше це питання розглядав 
уже на білоруському матеріалі білоруський етно-
граф, краєзнавець і фольклорист Володимир Добро-
вольський у статті «Значеніе народнаго праздника 
«Свѣчи»«, яка побачила світ у 47 томі за 1901 рік 
журналу «Этнографическое Обозрѣніе» [27].

І Михайло Грушевський згадує це питання з від-
повідними покликаннями на праці М.Ф. Сумцо-
ва та В.М. Добровольського у вказаному першо-
му томі своєї «Історії української літератури: В 6 т. 
9 кн.»: «Характеристичне базарне київське свято в 
ніч по Семені «весілля свічки», або «свято свічки», 
з лялькою на подобу людську, толковано як історич-

10 Пор. також про київський звичай «одружувати Семена»: 
«Збирається сім’я, на столі ставлять порожній гарбуз, на 
якому вирізано очі, рот, ніс; крізь ці отвори проходить 
світло від свічки, що стоїть під гарбузом, і починається 
святкування» [1, c. 69].
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ний новотвір. Але воно являється останком широко 
розповсюдженого «святкування свічки», що на Бі-
лорусі затрималось далеко твердше і повторюєть-
ся кілька разів протягом зимового сезону (Виді-
лення наше.  — В. Д.)» [7, с. 225].

Український археолог і музейник, одна з перших 
жінок-археологів, член Археологічної секції Україн-
ського Наукового Товариства ім. Т.Г. Шевченка Ва-
лерія Козловська у статті «Сторінка з обсягу культів. 
Свячений дуб Слов’ян-поган», яка була опубліко-
вана у науковому щорічнику за редакцією Катери-
ни Грушевської «Первісне громадянство та його пе-
режитки на Україні» (1928, вип. 1), опираючись на 
згадану працю М.Ф. Сумцова та деякі інші дослі-
дження, згадує про залишки культу дерев, який у 
«досить чистій формі своїй зберігався в нас на Укра-
їні ще у XIX ст.» і «більш-менш виразно виявився» 
у «святкуванні Семена» та «святі одруження свіч-
ки» [19, с. 103].

Відомий етнограф і фольклорист Олекса Степо-
вий (псевдонім Олекси Воропая) у четвертій час-
тині «Осінь» другого тому «Звичаї нашого наро-
ду. Етнографічний нарис» (Мюнхен: Українське ви-
давництво, 1958, 290 с.) зазначає з приводу цього 
весілля свічки: «В ніч проти «Семена» було колись 
ще базарне київське свято — «Весілля свічки», або 
«Свято свічки» з лялькою на людську подобу. Це 
був своєрідний карнавал вогнів на київських база-
рах» [11, с. 160].

Євген Онацький у згадуваному дослідженні за-
значає стосовно цього питання з відповідними по-
кликаннями на вказані праці М.Ф. Сумцова та 
В.Є. Козловської: «Із цим днем в’язалося також 
одруження свічки. Проф. М. Сумцов описав це 
свято, як воно відбувалося на київських базарах в 
1884 р. Над вечір, коли закінчували торгівлю, всі пе-
рекупки та купці, що продавали овочі, з’єднувалися 
ніби в одну сім’ю (на кожному базарі окремо), при-
бирали ялинку овочами та ріжнокольоровими папір-
цями; подекуди робили круги й опудало зі стирок 
та сіна. Приносили питво й страви і всю ніч гуля-
ли навкруги прибраного деревця та співали відпо-
відних пісень.

По інших містах прибирали так березку, або со-
сну, або вишню, наліплювали свічки, овочі, бенке-
тували навкруги. В цьому звичаю дехто вбачає пе-
режиток культу дерев» [12].

Прикметно, що це питання більшою чи мен-
шою мірою привертало увагу й інших дослідників 
і вчених, до сьогодення включно. Зокрема україн-
ський історик, етнограф, педагог Степан Килимник 
у п’ятому томі «Осінній цикль» своєї п’ятитомної 
праці «Український рік у народних звичаях в іс-
торичному освітленні» (Вінніпеґ; Торонто, 1963, 
288 с.) відводить цьому питанню окремий розділ 
«Весілля свічки — свято свічки» [13, с. 168—170]. 
Тут, щоправда, автор майже зовсім не подає ні дже-
рел, ні літератури, крім праці М. Грушевського «З 
історії релігійної думки на Україні» (Львів, 1925, 
с. 14—15), хоча зі змісту видно, що принаймні де-
які з попередніх праць на цю тему авторові були ві-
домі (на це наштовхує наведена вже інформація про 
збереженість цього обряду в білорусів, побутуван-
ня його укінці XIX ст. на київських базарах тощо). 
Водночас привертає увагу своєрідний підсумок, в 
якому С.І. Килимник, крім іншого, зазначає: «Про 
свято свічки є чимало літератури й це нам зрозуміло, 
але про весілля свічки — знаємо дуже мало. При-
пускаємо, що образ свічки антропоморфізований; 
а коли в гуцулів є свято печі, що видають її заміж 
і справляють весілля, то напевно, що й близьке до 
цього «весілля свічки»» [13, с. 170]. На цю працю 
С.І. Килимника (окрім ще, мабуть, деяких польо-
вих матеріалів), як видно з контексту, опирається 
і сучасний дослідник О.Г. Кожолянко, поверхово 
торкаючись питання «весілля свічки» у своїй статті 
«Вересневі народні свята на Буковині» [43]. Вод-
ночас своєрідно продовжує і детально розпрацьовує 
думку С.І. Килимника сучасний вчений Р.Б. Радо-
вич у фаховій аналітичній статті «Поліський «По-
світ» (Технологічний і культурно-генетичний аспек-
ти)» [44], опираючись при цьому на відповідну на-
укову літературу з цього питання та власні польові 
матеріали [44, с. 812—813].

На підставі зазначеного можна припустити, що 
елементи традиційного осіннього (на Семена) обряду 
«весілля свічки», широко розповсюдженого в укра-
їнців (та інших слов’янських, і, очевидно, не лише 
слов’янських народів) у давнину, порівняно краще 
збереглися у білорусів і неодноразово повторюють-
ся упродовж зимового періоду.

Володимир Шухевич у своєму названому уже до-
слідженні фіксує інше цікаве вірування, пов’язане зі 
святом Семена: «Симеона Стовпника. На Сімеона 
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Стовпника 1/IX (14/IX) зсилає Бог того сьвято-
го на землю з ґелеткою (судина ¼ кірця), аби у ню 
збирав воробці. Як назбирає повну і зчеркне через 
верх, то тоті зчеркнені летять у сьвіт, а решту зби-
рає сьвятий з собою. Аби проте жйирва — воробці, 
не збиткувала, треба тот день сьвяткувати, аби Бог 
зсилав св. Семена на землю» [5, с. 266].

Суголосна інформація прочитується і серед зга-
дуваних фольклорно-етнографічних матеріалів Ми-
трофана Дикаріва: «На Семена не видно горобців, 
хоч би один де був — як у воду попадають. Про го-
робців кажуть бо зна що, кажуть, що діяволи їх пе-
реміряють і сюди третю часть пуска, а тих собі бе-
руть: так їх зранку й не видно.

Тут була у нас, у Тишанці, московка; так вона 
казала, що горобці літають ік Семену на обід» [6, 
с. 139].

Український літературознавець, письменник, іс-
торик, фольклорист, громадсько-політичний діяч 
Василь Миколайович Доманицький у своїй пра-
ці «Народній калєндар у Ровенськім повіті, Во-
линської губернії. Зап. Василь Доманицький», 
яка побачила світ уже після смерті автора у 1912 р. 
на сторінках п’ятнадцятого тому «Матеріялів до 
української етнольоґії» (за редакцією Володими-
ра Гнатюка) наводить серед інших етнографічно-
фольклорних матеріалів і такі, які своєрідно допов-
нюють ці відомості стосовно вірування про гороб-
ців: «1-го вересня — Семена. Присвяток. Робити 
можна. В сей день чорт міркою горобців міряє, 
щоб знати, скілько їх на зиму останеть ся (с. Япо-
лоть)» [45, с. 78].

З приводу цього вірування про горобців Михай-
ло Грушевський у згадуваній праці зазначає: «На 
Семена чорт (або сей святий, як де) міряє горобців 
міркою, скільки їх лишити на другий рік, а надвиш-
ку забирає  — тому раптом маліє їх число. Ластів-
ки ховаються по кирницях» [7, с. 225. Пор. також: 
1, с. 69].

Олекса Воропай у згаданій праці зазначає з цього 
приводу: «Існувало колись вірування, що в цей день 
горобці злітаються в очерета і там їх чорти міряють на 
мірки: все, що в мірці — чортове, а поза міркою  — 
людське. Тому, мовляв, після «Семена» горобців по 
селах стає менше» [11, с. 160]. Як показують дослі-
дження, залишки такого народно-релігійного віру-
вання про горобців збереглися у традиційній духов-

ній культурі українців і дотепер: «До Семена багато 
горобців, по Семена — щезали» 11.

Митрофан Дикарів у вказаній праці зазначає 
про цікавий російський звичай виганяти на осін-
нього Семена мух і блох: «Москалі виганяють на 
Семена мух і блох: так блохи так усі й очепірять 
ся за віник. Там якесь до ладу приказують, я його 
й не стулю так: «Сьиводні празьник Сьимьон, он 
к сібє гастєй завьоть — і вас, мухі, і вас, блохі, к 
абєду завьоть». Вона, идолова Москва, якесь сло-
во зна» [6, с. 139].

Т.А. Агапкіна і О.В. Бєлова згадують обряд «по-
хорону мух» на осіннього Семена: «Перехід від літа 
до осені відзначався проведенням у С. д. обряду «по-
хорону мух» (півн. і центр. області Росії): діти або 
дівчата клали в спеціальну «труну» (сірникову ко-
робку, видовбану ріпу, старий лапоть і ін.) кількох 
мух, урочисто, під «плач», волокли їх на город, де 
закопували в землю зі словами: «Святей Семен, гони 
мухи вон». Аналогічним чином іноді ховали і тарга-
нів. Щоб на весь рік позбутися від бліх, треба було 
закопати живу блоху в землю в С. д. Той же обряд 
міг бути приурочений до інших осінніх свят, а також 
до закінчення літніх польових робіт і внесення в бу-
динок першого снопа і символізував перехід від літа 
до осені: чорні мухи змінювалися «білими», тобто 
снігом» [37, с. 611]. 

Зіставивши обряд виганяти мух і блох на осін-
нього Семена, що зафіксував Митрофан Дикарів, 
із обрядом «похорону мух» на осіннього Семена, 
що описали Т.А. Агапкіна і О.В. Бєлова, можна 
припустити, що обряд «похорону мух» на осінньо-
го Семена, проникнувши разом з росіянами в укра-
їнські землі, в умовах українських реалій, передусім 
традиційного побуту і духовності і під впливом цих 
останніх видозмінився у руслі наближення до укра-
їнської традиційної обрядовості, тому й у наведеній 
інформації Митрофана Дикаріва уже нагадує дав-
ній український звичай запрошувати нечисту силу 
на святу вечерю.

Як показують дослідження, на Семена почина-
ються вечорниці, які, знову ж таки, особливий свій 

11 Зап. 14 липня 2016 р. у с. Глушків Городенківського  р-ну 
Івано-Франківської обл. від Марчука Миколи Петро-
вича, 1930 р. н., с. Торговиця Городенківського р-ну 
Івано-Франківської обл., освіта 2 класи, колгоспник, у 
с. Глушків з 1950-х рр. 
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розвиток знайдуть у зимовому періоді, найбільше — 
на св. Андрія. Інформацію про початок вечорниць 
на Семена і пов’язані з ними вірування знаходимо у 
зазначеній праці Митрофана Дикаріва: «На Семе-
на починають вечера засижувать — довго сидять. 
Баби шиють, дівчата зачинають на вечорниці ходить 
і шиють там. Як сей вечер висидиш, так тоді цілий 
год в вечері не дріматимеш, і весело буде, не страш-
но. А до сього тільки повечеряють та й годі: гасять 
сьвітло, сидіти не сидять» [6, с. 139].

Підтвердження цієї думки про початок вечорниць 
на Семена прочитується і у згаданій праці Михайла 
Грушевського: «Головний інтерес скуплений на від-
новленні сходин молодіжи і на весіллях. Відживає па-
рубоцька громада. Починаються вечерниці (подекуди 
на Семена таки). Ходять старости» [7, с. 225].

Олекса Воропай у названому дослідженні своє-
рідно доповнює думку попередників з приводу цьо-
го періоду: «У день «Семена» кінчається «Вулиця» 
і починаються вечерниці.

Колись у старій Україні від цього дня ткачі вста-
новлювали свої верстати і починали ткати килими. 
Бралися за роботу й усі інші сільські майстрі: столярі, 
стельмахи, ковалі. Ввечері цього дня майстрі збира-
лися в шинок і «засиджували вечір» з горілкою. Такі 
«засиджени» відбувалися цілий тиждень: від Семе-
на до Другої Пречисти» [11, с. 160] 12.

У вказаній праці Митрофана Дикарєва знаходи-
мо відомості, які своєрідно доповнюють інформацію 
попередників про народні вірування та уявлення на 
Семена. Ці відомості, зокрема, стосуються матри-
моніальних дівочих ворожінь на Семена (які, знову 
ж таки, знайдуть своє продовження, якщо й взагалі 
мало не дослівно повторюватимуться на свято Ан-
дрія): «На Семена дівчата гадають, коло дривітні, 
під колодою, де дрова рубають, сіють сім’я та прика-
зують: «Сію коноплі: з ким буду брать (вибирать), 
з тим і вік (віку) доживать» [6, с. 39].

Висновки. Отже, як показують дослідження, 
на підставі викладеного та проаналізованого ма-

12 Пор. також: «Начало посидѣлокъ, супрядокъ, засидокъ, 
досвѣтокъ и пр. Въ Кіевѣ о тыхъ засѣдкахъ говорятъ: 
женить Семена. [...] Съ Семена дня обзаводятся новымъ 
огнемъ (иногда древеснымъ, живымъ, вытертымъ из 
дерева). Переходъ въ новый домъ, на новоселье — 
счастливый. Свадебнія Недѣли, съ Семена дня до Гурія 
(15. Ноябр.)» [1, с. 69].

теріалу можна припустити, що початок переду-
мов передріздвяно-новорічного періоду у тради-
ційній календарній обрядовості українців припа-
дає вже на осіннє свято Семена. На тлі передумов 
передріздвяно-новорічного періоду уже на це осін-
нє свято Семена спостерігається специфічний роз-
виток своєрідної народної релігійності у традицій-
ній календарній обрядовості українців. На це вка-
зують і таку думку підтверджують характерні для 
традиційного ранньозимового періоду (початку но-
вого господарського року та ін.) народно-релігійні 
уявлення і вірування, зокрема, що пов’язані з по-
годніми чи іншими (наприклад, у зв’язку з пове-
дінкою горобців, ластівок тощо) прикметами на на-
ступний господарський рік, прогнозами (віщуван-
нями) добробуту чи неврожаю. У цих традиційних 
у своїй основі уявленнях і віруваннях українців ви-
разно простежується своєрідний розвиток певних 
народно-релігійних складових: зокрема, обожнен-
ня явищ природи тощо. Пізніше уже християнство 
наклало свій відбиток на ці вірування та уявлен-
ня. Християнські вірування та уявлення поєднали-
ся з попередніми, своєрідно доповнивши, збагатив-
ши їх своїми образами, мотивами, сюжетами: Бог 
зсилає святого Семена на землю збирати горобців; 
чорт (чорти, дияволи) міряють горобців тощо. Ці 
народно-релігійні уявлення та вірування, як показу-
ють дослідження, збереглися у духовній традиційній 
культурі українців здебільшого дуже фрагментарно, 
очевидно, під згубним впливом політичних обставин 
войовничо-атеїстичного характеру у XX столітті; а 
також, мабуть, і не без впливу міжпоколінної транс-
місії та загалом глобалізаційних явищ, що спостері-
гається до теперішнього часу включно.
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