14 жовтня − Покрова Пресвятої Богородиці
День українського козацтва
14

жовтня відзначається одне з найбільш шанованих свят в Україні
− свято
Покрови
Пресвятої
Богородиці, або, як зазвичай
кажуть, "Покрови" чи "Святої
Покрови".

За легендою, у цей день
військо давніх русів на чолі з
Аскольдом
взяло
в
облогу
Константинополь. Мешканці міста
в гарячій молитві звернулись до
Божої Матері з проханням про
порятунок. Богородиця з'явилася
перед людьми та вкрила їх своєю
покровою (омофором). Після цього вороги вже не могли побачити цих людей.
Як вказують деякі джерела, вражений Аскольд та його дружинники прийняли
святе хрещення і стали християнами.
На території України найдавнішою церквою, присвяченою святу, є церква
в селі Сутківці Хмельницької
області, зведена у 1467 році як
фортеця.
Для козаків Покрова була
найбільшим святом. Цього дня
відбувалися вибори нового
отамана.

української

архітектури можуть

Наші лицарі вірили, що
свята Покрова охороняє їх, а
Пресвяту Богородицю козаки
вважали своєю заступницею і
покровителькою. На Запорожжі
була
церква
святої
Покрови. Козаки
збудували
також багато однойменних
храмів та шанували особливо
ікони
Покрови.
Деякі
Покровські храми, переважно
ХVIII століття, вціліли до
нашого
часу. Перлинами
вважатися Покровський собор Харкова,

зведений у 1689 році, у стилі мішаного козацько-московського бароко,
та київська трибанна церква Покрови на Подолі, збудована у 1766 році
Григоровичем-Барським.
Відомий дослідник звичаїв українського народу Олекса Воропай писав,
що після зруйнування Запорозької Січі в 1775 році козаки, що пішли за Дунай в
еміграцію, взяли із собою образ Покрови Пресвятої Богородиці. Впродовж
століть в Україні це свято набуло ще й козацького змісту та отримало другу
назву - Козацька Покрова. З 1999 року свято Покрови в Україні відзначається
як День українського козацтва.
1942 року в цей день було офіційно утворено Українську Повстанську
Армію, яка теж обрала собі свято Покрови за день Зброї, віддавшись під опіку
святої Матері Богородиці. Українська Повстанська Армія боролася за
самостійну Україну, воювала проти польської Армії Крайової, гітлерівської
Німеччини і Радянського Союзу. Таким чином, Покрова святкується в нас не
тільки як народно-релігійне, а й національне свято.
"Покрова накриває траву листям, землю − снігом, воду − льодом, а дівчат
− шлюбним вінцем". В українських селах до сьогодні дотримуються давньої
народної традиції грати весілля після Покрови. Шлюбна пора в Україні − від
Покрови і до початку Пилипівки. До Покрови завершувався період сватань і
приготування до весіль, який починався після Першої Пречистої.
У Карпатській Україні до Покрови поверталися всі пастуші отари з
полонин і завершували останню мандрівку чумаки.
Для того, щоб усі члени сім'ї були здоровими, на Покрову старша
господиня брала вишитого рушника, що був над іконою Богородиці, і
розвішувала його над вхідними дверима.
В народі збереглося повір'я, що у Пресвятої Діви є опікун Покров, якого
просили: "Батеньку Покров, накрий нашу хату теплом, а господаря − добром".
Народні прикмети:
Яка погода на Покрову, такою буде і зима.
Якщо лист з берези та дуба на Покрову впаде чисто − до легкого року, а
нечисто − до суворої зими.
Якщо в цей день сніг не покрив землю − не покриє в листопаді та грудні.
Джерело: http://traditions.in.ua

