13 СІЧНЯ

СВЯТА

День пам'яті преподобної Меланії

День гумового каченяти

День здійснення мрії
День випадкових попутників
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізико-хімік, професор
кафедри хімії Харківського
університету Микола
Бекетов(1827-1887)

Вперше поступили в обіг
поштові листівки (1872)

Фізіолог, лікар-ендокринолог, професор,
академік АН УРСР Василь Данилевський
(1852-1939)

Інженер-конструктор, винахідник, політичний
діяч; перший український авіатор Левко
Мацієвич(1877- 1910)
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Художник Валентин Бернадський (1917- 2011)

Біолог,Нобелівський лауреат 2002
року Сідні Бреннер (Велика
Британія, 1927-2019)

Фізик, засновник наукової школи
з фізики твердого тіла Ілля
Ліфшиць (1917- 1982)

Уролог, професор Василь Жила
(1932-2000)
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Письменник Іван Костиря(1932-2003)

Почалося примусове вивезення
населення України
в Німеччину (остарбайтери)
(1942)

Вперше піднімається в повітря
вертоліт Сікорського, призначений
для військових потреб(1942)

Американська фірма Wham-O Company випустила
на ринок нову іграшку, створену Уолтером
Моррісоном, - літаючу тарілку («фрисбі») (1957)
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Провізор, професор Сергій
Ісаєв (1957)

Кіноактор Орландо Блум
(Великобританія, 1977)

ІМЕНИНИ
Давид – коханий (євр.)

Меланія – темна (гр.)

Ігор – войовничий (сканд.)

Михайло – рівний Богові (євр.)

Іриней – мирний (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Йосип – прибуток (євр.)

Яків – п’ята (іврит)
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Народні прикмети та традиції
• День святої Меланії в народі називався Васильєвим ввечері, Васильєвою колядою,

Жирною кутею, Щедрим вечором, Щедрухою, тому що за старим стилем він
припадав на 31 грудня і був передоднем Нового року і Васильєва дня. В цей час
йшли повним ходом приготування до святкового застілля. Жінки готували
якомога більше страв, вірячи, що чим багатший і різноманітніший новорічний
стіл, тим краще буде настрій гостей і домочадців і тим веселіше пройде застілля, а
це особливо важливо в настанні першого дня нового року, тому що добре відомо:
як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Наші пращури в новорічні дні
демонстрували благополуччя, достаток, ситість і добрі відносини. Вважалося, що
це принесе їм щастя в наступаючому році. Обов’язковою стравою на столі наших
предків напередодні святочних свят (Нового року, Різдва, Водохреща), а також в
дні загального поминання спочилих (Масляна і Троїцка
субота, Радуниця, Дмитрієв день) була кутя – каша з
цілісних зерен і ягід з додаванням меду, який надає
страві солодкий смак. Значення куті обумовлено
символікою її складу. Вважається, що ягоди, зерна і мед
відроджують життя через смерть. Зерно (пшениця,
ячмінь, пшоно, рис) символізує родючість і довголіття, тому що воно зберігає,
відтворює і примножує життя.Ягоди (родзинки, сушена черемха) – теж насіння,
тому вони мають таке ж значення, як і зерно.
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• Символічне значення меду тісно пов’язане з образом бджоли – «Божої угодниці»,

яка поставляє віск для свічок. Бджолу представляли божественною істотою і
вірили, що жалить вона тільки грішників. З цієї причини мед використовували в
обрядах в чистому вигляді, а також додавали до складу ритуальних страв
(пряників, пирогів, хмільних напоїв, куті та ін.). Ритуальне куштування такої їжі
залучає людину до процесу вічного кругообігу життя. У зв’язку з цим, кутя входить
до складу страв святочного періоду, який відкриває нове календарне коло, а ще
застосовується в «перехідних» обрядах життєвого циклу людини (день
народження, весілля, похорон). Горщик з кутею в Різдвяний святвечір ставили на
покуті поруч з необмолоченим снопом жита. Частину куті, яка залишилася після
вечері, дітки розносили по домівках бідних людей, а іншу частину разом з
недоїденими святковими стравами зберігали на столі до ранку для «підтримки
душ» померлих предків. Кутя настільки важливе обрядове блюдо, що в її честь
були названі святочні трапези. Трапезу в Різдвяний святвечір назвали «пісною»
кутею, в Васильєв вечір – «щедрою», у Водохресний святвечір – «голодною».
• Якщо небо ясне і зоряне, буде хороший урожай гороху і сочевиці. Якщо ж зірки до

ранку потемніють, то горох благополучно не дозріє.
• Якщо падає м’який сніг, то рік буде врожайним.
• Теплий день – до дощового літа.
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• На деревах ожеледь – вродять овочі і плоди.
• Завірюха напередодні Васильєва дня – до великого врожаю горіхів.
• Якщо вночі вітер з півдня дме, рік буде спекотним і благополучним, зі сходу – до

врожаю фруктів, із заходу – до достатку риби і молока.
• На деревах багато пухнастого інею – до хорошого медозбору і урожаю зернових.

Що не можна робити сьогодні
• Уникайте сварок і помиріться з усіма, з ким посварилися.
• Рекомендується не виносити з дому сміття – винесете щастя.
• Не можна вимовляти слово "тринадцять", а також рахувати дрібні монети.

• А ще у Василів вечір не можна нічого давати в борг, інакше весь рік ви будете

боржником.
• Не можна ставити на святковий стіл страви з риби та птиці. Вважають, що так

щастя може злетіти або випливти з дому.
• У цей день не можна братися за щось нове, оскільки люди вірили, що з цього не

вийде нічого гарного.

