
Чи існує якийсь зв’язок між 

Купайлом та Колядою, 

Купалою та Зеленими Світами, 

відновленням потомства? 

Олексій Соловйов 



 Logos – слово, 

   – розум, 

   – байка, дотеп, жарт 



Зелені Свята (вони ж Русалії) – дуже давнє 
народне дохристиянське свято, яке символізує 

остаточний прихід літа 

Це завершення весняного і початок 
літнього календарного циклу. 



Зелені Свята (Русалії) – дуже давнє народне 
дохристиянське свято, яке символізує 

остаточний прихід літа, ―апофігєєм‖  чого є 
літнє сонцестояння 

В основі Зелених Свят тисячі років лежали 
культ рослинності і магія заклинання 

майбутнього урожаю. 



Зелений тиждень у наших предків розпочинався 
з четверга – дівчата йшли до лісу або на поля і 
там «завивали вінки на всі святки», 
співаючи при цьому 
відповідних пісень. 
Вінки плели з  чебрецю, 
волошок, конвалій, незабудок; 
інколи вплітали у них і полин 
(проти русалок і відьом). 



Після завивання вінків дівчата поверталися у 
село і обв‘язували ними березу. 

 
 
 
 
 
 
 
 

У Зелену Неділю йшли до цієї берези, щоб 
вінки відв‘язати. Кожна розглядала свій. 

Якщо вінок залишався свіжим, його власниця 
була переконана, що буде щаслива, 

якщо ж зів‘ялий – ні 



Кажуть що в ці дні мавки, русалки й инші 
духи лісу, степу та поля виходять 
і прагнуть спілкування з людьми. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дівчата носили при собі любисток, 
а хлопці – полин, бо його бояться русалки 



Духи предків також виходять і йдуть 
до своїх домівок. 

Цього тижня люди влаштовують 
поминальні ходи. 

Йдуть з Русальними піснями до цвинтарів, 
поминають предків. 

Починається все з зеленого четверга. 
 

У П'ятницю пістною вечерею поминають 
померлих родичів жіночої статі (бабкИ). 

 

У суботу – чоловічої (дідкИ, дідова субота, 
Клечальна субота), 

і тоді вже йдуть під вечір на цвинтар із 
піснями, смолоскипами та клечальною 
зеленню, яку розкладають по могилах 



Також у Клечальну суботу зовні та всередині 
прикрашають хати різною зеленню. 

Зовні хати – зелень (гілки осики, клену, верби, липи, 
дубу) для душ предків, по ній вони заходять у дім. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всередині хати – зелень (лепеха, любисток, осока, 
ласкавці, татарське зілля) для відганяння злих духів, 

вампірів, иншої нечисті. 
Причому, ніхто без мови до дерева чи квітки їх 

не рвав (!), не зневажав, бо і в них душа є.  



Зелені Свята/Русалії – остаточний прихід літа –
залежить, вочевидь, від сонячного впливу на 

природу. 
 

І Купайло (або ж Купала) – 
давньо-слов'янське свято літнього сонцестояння 

є третім найважливішим святом на рік після 
Коляди/Різдва (кінець зимового сонцестояння 

24/25 грудня), коли «народилося Нове Сонце» 
і почалося чергове коло свароже, 

 
та Великодня (весняне рівнодення), коли 

остаточно закінчується зима. 



Купайло (або ж Купала) – 
один з найпопулярніших та най- 
улюбленіших богів у давніх 
українців. 
Бог родючости, щедрого й 
теплого літа, лікарських рослин 
та добробуту; 
бог молоді, кохання, лицарської 
відваги та людської злагоди (як 
правило, на свято виходили всі без винятку 
мешканці села чи городища). 
   
. 



Сонцестояння — момент часу, у який центр Сонця 
проходить або через найпівнічнішу точку екліптики, що 
має схилення +23° 27' (точка літнього сонцестояння), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
або через найпівденнішу її точку, 
що має схилення — 23° 27‗ 
(точка зимового сонцестояння).  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


У північній півкулі зимове 
сонцестояння відбувається 
21 або 22 грудня, і тоді 
спостерігається 
найкоротший день (і найдовша 
ніч – ―смерть Сонця»), 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
з 24/25 грудня, як ми вже роздивлялися раніше, по хвилині 
починає додавати світловий день (―народження Сонця‖) – 
це і є Коляда або ж Різдво 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F


У північній півкулі літнє 
сонцестояння (Купайло) 
відбувається 20-24 червня, і тоді 
спостерігається найкоротша 
ніч (і найдовший день). 
 
 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F


Нагадаємо, що коло і хрест є графічним символом 
сонця, а різни типи сварг є ніщо инше, як графічний 
символ сонця, що обертається, а не ознакою 
причетності до якоїсь політичної партії :)  



Є два різновиди сварги (чи свастики): 

пряма (правостороння) і обернена 

(лівостороння).  

 

Пряма сварга із відрогами, заокругленими 

у правий бік, за годинниковою стрілкою, 

символізує схід сонця, творіння, рух сонця 

весною і влітку, добро, чоловічу енергію. 

 

Зворотня сварга з відрогами, 

заокругленими ліворуч, проти 

годинникової стрілки, символізує захід 

сонця, руйнування, рух сонця восени та 

взимку, жіночу енергію. 

 

Сварга також є знаком, який 

сприяє народженню дітей, 

символ добрих побажань, удачі, 

довголіття, 

родючости, здоров’я і життя. 



Навіть війну проти СРСР Гітлер 

розпочав саме у Купальску ніч 

21/22 червня –  

час літнього сонцестояння –  

о 3 годині 30 хвилин, коли сонце 

мало з’явитися на небосхилі, і це 

був день тижня „Sonntag― 

(―Sunday‖), тобто, буквально 

―день Сонця‖ (неділя) ! 
 

Не лише тому, що то був найдовший 

день у році, а ще й тому, що вірив у 

допомогу езотеричних сил… 

Гітлер, що свято вірив у дію езотеричних сил, 

обрав пряму сваргу для своєї націонал- 

соціалістичної партії, як символ Сонця,  успіху, 

чоловічої енергії, і він був далеко не першим…  - дивись 

                                        щит князя Олега  



Ці зображення зайвий раз 

підтверджують, що сварги 

використовувалися за десятки 

тисяч років до створення 

націонал-соціалістичної партії у 

Німеччині 20-го століття 

 

Браслет 25 тис. до н. е. 

з Мізина (Україна) і 

 

чаша зі сваргами 

6 тис. до н. е. із Джан Хасана 

(Анатолія). Той самий свастичний 

візерунок. Ці предмети розділяє 

20 тисячоліть, але вони 

виготовлені в одній традиції. 

 

Порівняйте — візерунок з 

традиційної української 

вишиванки  



Свято Купайла 21-22 (20-24 залежно 
від року) червня поєднувало 
обожнювання Сонця, господарчи чари, 
очисні та еротичні обряди 
 
Важливу роль у купальських обрядах 
відігравали колесо (коло) як символ 
Сонця та вода — ці стихії 
порівнювалися з братом і сестрою 



Парубки розкладали великі купи хмизу 
на пагорбах, берегах річок, озер тощо. 
 

Вірили, що, стрибаючи через 
багаття, можна позбутися 
хвороб, злих чарів, 
неплідности (!!!). 



Купайло - Бог літнього сонцевороту 
(сонцестояння), покровитель шлюбу, кохання, 
продовження роду; походить від слова купа – поєднання 
статей, вступ у шлюб; купайлицею також називається 
ритуальне вогнище цього свята, де священну роль 
виконують вогонь і вода як засоби очищення. 



Свято Купали належало до числа самих шанованих, 
важливих і ―розгульних‖ 
свят у році. 
Суттю купальської обрядовості є 
містичний шлюб Ярили й Мокоши – 
Неба й Землі, Сонця й Місяця, 
Вогню й Води, чоловічого і жіночого 
початків. 
Немаловажний елемент дійства – Рід. Ідол Роду, 
доречний для свята Купала, повинен мати фалічний 
обрис, і будь-який стовп, поставлений вертикально, 
може бути символом (ідолом) Роду. 
Основною формою містичного шлюбу 
є з‘єднання Вогняної й Водної стихій. 
Кульмінацією їх ―весілля‖ є скочування 
з високого схилу палаючого колеса 
(чоловічий початок) у воду 
(жіночий початок). 



Найцікавіше, що це свято насправді 
було присвячене, перш за все, 
продовженню роду, статевому 
коханню! У цю ніч дозволялися 
позашлюбні злягання, і більшість 
дійств уночі, включно зі стрибками 
через багаття, молодь здійснювалися 
голяка  



Це добре знають всі, кому пощастило в своєму житті 
побачити всесвітньовідому стрічку 

Андрія Тарковського ―Андрій Рубльов‖ . 

З ru.wikipedia щодо стрічки Андрія Тарковського 
―Андрій Рубльов‖: 

―Языческий праздник — ночь под Ивана Купала в глухой 
деревне. Праздник греховной плоти: следуя древним 
обрядам, обнажѐнные юноши и девушки перед глазами 
художника купаются в реке.‖ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0






Що є цікавим для гінекологів, 
особливо репродуктологів: 

у купальську ніч незаміжня дівчина, 
на якій ніхто не бажав одружуватися, 

могла підійти до будь-якого чоловіка, і той не мав 
права їй відмовити :) 

 
Подібне відбулося у згаданій 
стрічці А.Тарковського: 
Андрія Рубльова (ченця й 
іконописця) обрала самотня 
жінка і повела до сіновалу, але 
тут Андрія схопили… :( 
 

 



 

Самі учасники свята – хлопці й дівчата – також є 
―живими‖ символами чоловічого і жіночого початків. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Причому, при всій нелюбові слов‘ян до байстрюків, 
дитина, зачата самотньою жінкою на Купайла, 

визнавалася і виховувалася усією спільнотою села чи 
городища ! 

 
Більше того, діти, зачаті під час купальських свят, 
уважалися самими сміливими й сильними воїнами.  



Для перевірки  достовірности дат правильного 

святкування Купайла (21/22 червня чи 6/7 липня, як це 

роблять послідовники московського православ’я) 

достатньо подивитись в Інтернеті чи у відривному 

календарі тривалість світлового дня та ночи, аби і 

впевнитись, що найкоротші у році ночи та найдовші 

дні (тобто, літнє сонцестояння) дійсно 20/25 червня! 

І ВСЕ !!! 
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Тривалість дня, червень 2014 р.

Тривалість дня, червень 2014 р.



 

Усім зичу Веселого Купайла – 

найстарішого свята кохання! 

 

 

 

 

 

Замість 14 й 23 лютого та 8 березня, 

які всі є лише перевтіленням 

―Дня торгового работника‖ ;)  


