
Календар знаменних і пам’ятних дат  
на 2014 рік 

Січень 
1 січня - Новорічне свято 

Наступаючий 2014 рік – це рік Синього Дерев’яного Коня. Кінь – 
норовлива, горда тварина. Кар’єрні злети, неймовірні повороти 
долі, дивовижні можливості – всього цього в новому році буде 
більш ніж достатньо. Але він зажадає зосередженості і праці на 
совість: роботяга Кінь не прихильний до нероб. 
Кінь дуже любить багатолюддя та спілкування, тому зустрічати 
Новий рік 2014 потрібно обов’язково великою, гучною і веселою 

компанією. Добре буде приділити частину дня якомусь громадському заходу: виставі, 
концерту або походу до клубу. Хорошим варіантом для новорічного вбрання стануть 
натуральні тканини і кольори глибоких благородних відтінків: синій, зелений, 
фіолетовий, бірюзовий, сірий. Як аксесуари можна використовувати брошки й камені тих 
же кольорів. Бірюза, топаз, смарагд, сапфір – всі вони підкреслять ваш наряд і завоюють 
прихильність Синього Коня. Не менш актуальними будуть прикраси з дерева, шкіри, 
етнічні мотиви в одязі. 
 
7 січня – Різдво Христове.  
 

Різдво Христове — велике християнське свято, день 
Народження Ісуса Христа, Спасителя світу і Відкупителя людей з 
полону гріха. Свято Різдва Христового вважається другим після 
Пасхи (Великодня) великим святом, хоча у багатьох католицьких 
країнах народне благочестя досі відводить йому головне місце 
серед свят. Цього дня сталася велика для всього християнського 
світу подія — народження Ісуса Христа у Вифлеємі (Ісус у 

перекладі з єврейської означає «спасіння»). Усі християни переконані, що Ісус Христос 
був посланий Богом на землю задля спокутування гріхів і спасіння людства. Старозавітні 
пророки провістили місце і час народження Спасителя світу — 5508 рік від створення 
світу. Отже, 7 січня — це день народження Сина Божого на землі.  
 
9  січня – 90 років від дня народження Сергія Йосиповича Параджанова   

 
9 січня 2014 року виповниться 90 років від дня народження 
видатного вірменського і українського кінорежисера, народного 
артиста УРСР і ВРСР, лауреата Державної премії України             
ім. Т. Шевченка (1991р., посмертно)  Сергія Йосиповича 
Параджанова. Ім'я Сергія Параджанова стало невід'ємною 
частиною українського кінематографа. З 1990 року Параджанов - 

народний артист Української РСР, а також народний артист Вірменської РСР. Лауреатом 
державної премії України імені Тараса Шевченка Сергій Йосипович був визнаний 
посмертно. За рішенням ЮНЕСКО, 1999 рік був роком Параджанова. Також на його 
честь була названа Планета № 3963. Сергій Параджанов - автор фільмів-шедеврів, які 
принесли йому всесвітню славу: «Тіні забутих предків», «Колір граната», «Легенда про 
Сурамську фортецю», «Ашик - Керіб».  



 
12  січня – 105 років від дня народження Марії Овксентіївни Примаченко   
 

Марія Оксентіївна Примаченко, також Приймаченко в 
деяких документах (народилася 30 грудня 1908 (12 
січня 1909) в селі Болотня Іванківського району Київської 
області — померла 18 серпня 1997 там же) — українська 
народна художниця, представниця «народного 
примітиву» («наївного мистецтва»); лауреат Національної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка, одна з найвідоміших 

українських художниць. Заслужений діяч мистецтв УРСР з 1970, народна художниця 
України. 2009 рік — за рішенням ЮНЕСКО — визнано роком Марії Примаченко. 
 
19  січня – Богоявлення. Хрещення Господнє. Водохреще 
 

Хрещення Господнє — третє і завершальне велике свято 
різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан, 
або Водохреща. Православні та греко-католицькі християни 
відзначають його 19 січня, тому воно збігається зі святом 
Богоявлення. 
На Водохреща 19 січня воду освячують у річках, ставках та 
криницях. Зветься вона хрещенською. Люди вірять, що вона є 
своєрідною панацеєю від багатьох недуг та приписують їй 

властивість ніколи не псуватися. 
 
22 січня – День Соборності та Свободи України 

22 січня українці відзначають День Соборності і Свободи. Це 
державне свято, що символізує єдність українських земель, 
відзначається щорічно, починаючи з 1999 року, відповідно до 
указу президента. Саме 22 січня 1919 року, вперше за, майже 600 
років, було зроблено серйозний крок до об'єднання більшості 
етнічних українських земель у єдину державу. 
 

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 
  

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту — пам'ятна 
дата, запроваджена рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 
листопада 2005 року. Відзначається щорічно — 27 січня. Саме 
цього дня  1945 року Радянська Армія визволила                        
в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-
Біркенау в Освенцімі. За час існування цього концтабору в 
ньому загинуло, за різними оцінками, від 1,5 до 2,2 млн людей. 
За загальними оцінками, жертвами масового знищення євреїв 

під час Другої світової війни, разом з 4,5 млн дорослих, стали 1,5 млн дітей. 

 



 

27 січня – 175 років від дня народження Павла Платоновича Чубинського 

Павло Платонович Чубинський (15 (27) січня 1839, хутір Чубинський 
(тепер Чубинське), Київська область — † 17 (29) січня 1884, Київ) - 
український етнолог, фольклорист, поет, громадський діяч, автор 
слів Гімну України. 

«...слід, залишений ним в етнографії України, 
такий великий, заслуги його такі значні, 

що їх вистачило б і на декілька професійних учених». 
Федір Вовк 

 

29 січня – День пам’яті Героїв Крут 

Бій під Кру.тами  — бій, що відбувся 16 (29) 
січня 1918 року на залізничній станції Крути під 
селищем Крути та поблизу села Пам'ятне, за 
130 кілометрів на північний схід від Києва. Цей бій тривав 
5 годин між 4-тисячною більшовицькою армією Михайла 
Муравйова та загоном з київських студентів і бійців 
вільного козацтва, що загалом нараховував близько 
чотирьох сотень вояків. У перебігу військових дій бій 

вирішального значення не мав, та у свідомості багатьох особливого значення набув 
завдяки героїзму української молоді. Особливо вразило сучасників поховання юнаків, які 
потрапили після бою в полон до більшовиків і у кількості 27 людей були ними страчені. 
На похороні у Києві біля Аскольдової могили голова Української Центральної 
Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули в нерівній боротьбі, героями, а 
поет Павло Тичина присвятив героїчному вчинкові вірш «Пам'яті тридцяти». 
Десятиріччями історія бою або замовчувалася, або обростала міфами і вигадками, як у 
закордонній, так і у вітчизняній історіографії. 2006 року на місці бою встановлено 
пам'ятник. З нагоди 80-ї річниці бою Монетний двір випустив в обіг пам'ятну гривню. 

 

 


