25 СІЧНЯ

СВЯТА

День щасливих сніговиків
День пам’яті святої мучениці Тетяни

День штату Флорида(США)

День пам'яті святителя Сави Сербського

25 СІЧНЯ

Ніч Бернса (Шотландія)
Національний день протилежності
(США)

День туризму (Індія)

День інфузійної медсестри (США)

Фестиваль вогню "Апхеліо" (Шотландія)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Винахідник механічних пристроїв, так званих
"інтелектуальних машин", для інформаційного
Хімік, фізик і філософ, один із
пошукуі класифікації, піонер
засновників Лондонського
королівського товариства Роберт застосування перфорованих карт в інформатиці.
Відомий також своїми роботами з гомеопатії Семен
Бойль (Англія, 1627-1691)
Корсаков (1787-1853)

Художник, майстер пейзажу
Іван Шишкін (1832-1898)

Фізіолог, лікар-ендокринолог,
засновник і директор
Органотерапевтичного
інституту, один з перших
електрофізіологів в Україні
Василь Данилевський (18521939)
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Письменниця, літературний
критик Вірджинія Вулф
(Англія, 1882-1941)

Кіноактор, кінорежисер,
сценарист, каскадер Андрій
Ростоцький (1957-2002)

Хімік,фізікохімік,
Нобелівський лауреат
1977 року Ілля Пригожин
(1917-2003)

Педіатр, професор
Людмила Омельченко
(1942)

Хірург-онколог, професор (Дніпровський
державний медичний університет) Ігор
Бондаренко (1962)
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ІМЕНИНИ

Галактіон – молочний (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Євпраксія – щаслива (гр.)

Сава – старий (арам.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Сила – грабіжник (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Тетяна – упорядниця (гр.)

Народні прикмети та традиції
25 січня прийнято ставити свічки і молитися святий Татіані про успіх у навчанні.
Існує безліч студентських традицій, пов’язаних з цим днем. Одна з найвідоміших
традицій на день студента це заклик Шари. Увечері 25 січня студенти відкривають
вікна або виходять на балкон, трясуть заліковою книжкою в повітрі зі словами:
«Шара прийди». Хорошим знаком вважається почути фразу: «Уже в дорозі». На
останній сторінці заліковки в цей день студенти
малюють будиночок з трубою, з якої виходить дим. Чим
вище піднімається дим, тим легше буде вчитися.
Якщо на 26 січня студентам було поставлено іспит, то
здавати йшли його завжди після великої пиятики і
напередодні нічого не вчили, бо це вважалося поганою
прикметою. Щоб студентам весь рік щастило в навчанні, їм необхідно відвідати
церкву і відстояти молебень на честь святої Тетяни, і тільки після цього приступати
до веселощів. Всі студенти на Тетяну повинні бути п’яними. Якщо не нап’єшся, то
навчання погано даватися буде.
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У народі в цей день було заведено пекти хліб і короваї. Хліб ламали руками і давали
кожному члену сім'ї. З короваєм пов'язано кілька традицій дня: якщо хліб в середині
піднявся горбком, то рік буде вдалим, якщо він повністю гладкий - рік буде
спокійний, а якщо тріснув - на біду.
Дівчата ходили до річки, щоб вибивати килими, а хлопці допомагали їм нести килим.
Чисті килими вивішували на паркані і дивилися, щоб на них не було ні порошинки тоді дівчина стане хорошою господинею.
Щоб збулося заповітне бажання, потрібно забратися на найвище місце в окрузі і,
дивлячись на сонце, загадати його. Вважалося, що якщо робити це щиро, то мрія
обов’язково здійсниться.
• Якщо 25 січня сильний сніг, значить до кінця зими будуть морози, а літо буде
дощовим.
• Якщо у цей день добре піднімався хліб, то у господарів буде щасливий та успішний

рік.
• Метелиця та сильний вітер на Тетянин день віщують поганий урожай та посуху

влітку.
• Якщо сьогодні ранок ясний і сонячний, значить, чекайте ранню весну.
• Сніг на Тетяну обіцяє дощове і сире літо.

25 СІЧНЯ

• Сонечко рано зійде – до раннього потепління і прильоту птахів з теплих країв.
• Яка погода сьогодні, така і в грудні буде стояти.
• Вітер з півдня – літо буде посушливим і маловрожайнім.
• Морозна і ясна погода – до хорошого урожаю; тепло і снігопад – до неврожаю.
• Великі замети в цей день пророкують багато хліба.

• Зоряне небо 25 січня – до ранньої весни.
• Морозяна і ясна погода віщує гарний врожай.
• Сонце 25 січня зійде рано – до швидкого потепління і прильоту птахів з теплих

країв.
• Варто протягом дня зберігати хороший і радісний настрій.
• У народі вважають, що дівчинка, яка народилася 25

січня буде мати хист до кондитерської справи й
кулінарії. Людині, яка з’явилася на світ в цей день,
як талісман підходить чорний агат.
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Що не можна робити сьогодні

• Не рекомендується цього дня займатися рукоділлям , прибирати, прати,

займатися фізичною працею або ремеслом.
• У Тетянин день не можна нікому відмовляти у проханнях, а особливо в їжі.
• Якщо хвалитися своїм становищем або, що гірше, говорити про недосягнуті

висоти, то можна почати стрімко падати по кар’єрних сходах.
•

Не варто 25 січня надягати одяг з чужого плеча. Інакше можна приміряти на себе
чужу долю. З усіма її мінусами.
• Не слід у цей день займатися екстремальними видами спорту.
• 25 січня – небезпечний день для здоров’я.
• На Тетянин день не можна сваритися і лаятися, особливо з близькими людьми.
• І в цілому краще не ризикувати.

