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Christmas in Ukraine: Explore the unique traditions 
still alive today

The Holy Supper, caroling and a legend about 
spiderwebs - are all centuries-old Christmas 
traditions in Ukraine. 
To delve deeper into this unique and symbolic family
holiday, we decide to venture to the snowy 
Carpathian mountains. 
Our aim - to find out more about the customs and 
recipes that make this time of the year so important. 
Christmas Eve falls on January 6 in the Orthodox 
Calendar. Most traditions revolve around faith, the 
family’s welfare and remembering the past 
generations. 
Our host Viktoria prepares the supper - all 12 courses
of it. And because fasting is essential before 
Christmas - all dishes are meat and dairy free... 
But why so many dishes?
The number 12 comes from 12 apostles near to Jesus
Christ so this is the tradition to have all - this is a 
must to have all 12 dishes on the table” Salads, fish, 
dumplings and bread fill the table - not forgetting the
fruit flavoured Uzvar - Thought of as the God's 
drink. But tradition extends well beyond the dinner. 
You also have to have a little bit of dried grass, 
scissors and garlic. This is also a tradition to keep the
ghosts away and to give thanks to all the dead people
from the family - thanks to them for being here with 
us.
As well as remembering your ancestors, other 
customs include burning incense to keep the evil 
spirits away and waiting for the Star of Bethlehem to
appear in the sky before the supper- plus don’t forget
about the animals. People say that, at midnight, they 
start actually talking and they say everything they 
think about you…it might not be too good! 
We return to the dinner - and prepare for the first and
most important meal of the evening - kutia - a 
mixture of wheat, poppy seeds, honey, walnut and 
raisins. 
- I haven’t tried this before. I’ll give it a go now and 
see what it tastes like…..that’s one of the first meals 
of the evening - the rest we’re going to tuck into 
now. 
It’s these traditions from Christian and pagan 
cultures that make the Ukrainian Christmas so 
special. 
This is Tom Bell for Ukraine Today in the 
Carpathian mountains. 

Різдво в Україні: дослідіть унікальні традиції, які 
живуть і сьогодні 

Свята вечеря, колядування та легенда про 
павутину – це багатовікові різдвяні традиції в 
Україні. 
Щоб глибше зануритися в це унікальне та 
символічне сімейне свято, ми вирішуємо 
вирушити в засніжені Карпатські гори. 
Наша мета - дізнатися більше про звичаї та 
рецепти, які роблять цю пору року такою 
важливою. 
Святвечір припадає на 6 січня за православним 
календарем. Більшість традицій ґрунтуються на 
вірі, добробуті сім’ї та пам’яті минулих поколінь. 
Готує вечерю наша ведуча Вікторія – усі 12 страв.
А тому, що перед Різдвом пост обов’язковий – усі
страви без м’яса та молока... 
Але навіщо стільки страв? 
Число 12 походить від 12 апостолів, близьких до 
Ісуса Христа, тож це традиція мати все – це 
обов’язково, щоб на столі були всі 12 страв. 
Салати, риба, вареники та хліб заповнюють стіл - 
не забуваючи про фруктовий ароматний Узвар - 
Вважається божим напоєм. Але традиція 
виходить далеко за межі вечері. Також потрібно 
мати трохи сухої трави, ножиці і часник. Це 
також традиція тримати подалі від привидів і 
дякувати всім померлим з родини – дякуємо їм за 
те, що вони тут з нами. 
Крім пам’яті своїх предків, інші звичаї 
включають палення ладану, щоб уберегти злих 
духів, і очікування, коли Вифлеємська зірка 
з’явиться на небі перед вечерею, а також не 
забувайте про тварин. 
Люди кажуть, що опівночі вони починають 
говорити і говорять все, що думають про вас… це
може бути не дуже добре! Повертаємося до 
вечері – і готуємо першу і найважливішу страву 
вечора – кутю – суміш пшениці, маку, меду, 
волоського горіха та родзинок. 
- Я не пробував цього раніше. Я зараз спробую і 
подивлюся, який він на смак…..це одна з перших 
трапез увечері, а рештою ми зараз займемося. 
Саме ці традиції християнської та язичницької 
культур роблять українське Різдво таким 
особливим. 
Це Том Белл для Ukraine Today в Карпатах 
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