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24 традиції України, 
які вас шокують
Значно пізніше церква сприйняла систему землеробських 
свят, яка вже склалася, і надала їй християнського 
забарвлення.

Календарна обрядовість освячувала перехідні або етапні 
моменти у житті природи або трудовій діяльності людей. 
Свята й обряди календарного циклу регламентували всі 
сфери життя українського селянина – виробничу, суспільну, 
сімейну, а головна їхня мета – відвернути стихійне лихо, 
вплинути на врожайність. Календарна обрядовість 
поділяється на чотири основних цикли: зимовий, весняний, 
літній та осінній. У аграрному календарі українців не 
було різкого розмежування між сезонами. Календарний 
цикл насичений безліччю ритуалів і прикмет. Кожне 
традиційне свято приурочувалося до відповідних видів 
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сільськогосподарської діяльності. 

В обрядовості українців виокремлюють також сімейні 
свята. Українська сімейна обрядовість охоплює звичаї 
та обряди, в яких тісно сплелися дії, символи, атрибути, 
що виникли в різні епохи і мали забезпечити щастя, 
багатство та благополуччя сім’ї, захистити її членів від 
злих сил. До традиційної сімейної обрядовості належать 
обряди, пов’язані з біологічним циклом існування людини: 
народженням, одруженням, смертю. 

Відповідно, сімейна обрядовість – пологова, весільна, 
поховально-поминальна – освячувала перехідні чи етапні 
моменти в житті громади та окремої людини (вікові 
ініціації). Ритуали вікових ініціацій належать до великої 
групи обрядів переходу, метою яких було дати можливість 
людині перейти від однієї соціальної чи вікової групи 
до іншої. В ході ритуалів ініціації поетапно відбувалося 
відокремлення людини від старого оточення, розрив її з 
минулим, входження до суспільства й колективу заново, 
але вже в новому статусі.

Шок сенсація контент
Поява дитини на світ супроводжувалися обрядами, 
які складалися з трьох тісно пов’язаних циклів: 
передпологовий, власне пологовий і післяпологовий. Перші 
два цикли включали звичаї, уявлення, повір’я, обрядові дії, 
метою яких було збереження вагітності та забезпечення 
успішних пологів. Післяпологові обряди спрямовані на 
охорону і очищення дитини, матері, батька, баби-повитухи, 
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