
Чотирнадцятого грудня відзначаємо 

День пророка Наума 

 

Історія свідчить, що пророк 

Наум - один з дванадцяти малих 

пророків, жив у VII столітті до 

Різдва Христового і родом був з 

міста Єлкоша, що на півночі 

Ізраїлю. Він передбачив трагедію 

міста Ніневії, столиці Ассирійської 

держави, що була знищена 

нападами халдеїв, персів і арабів. 

Існує також версія, що батьківщина 

пророка – місто, що згадується у Новому Завіті – 

Капернаум («місто Наума»). Про життя пророка не 

збереглося жодних достовірних даних, відомо лише те, що 

він помер у сорокап’ятирічному віці і похований у місті 

свого народження.  

Пророцтво святого пророка Наума сповнилося майже 

через століття (за іншими даними, приблизно через 

сімдесят років). Ніневія впала, а люди на загарбаних нею 

землях отримали свободу та велику радість.  

У народі цей день вважали сприятливим для початку 

навчання дитини. Це, у першу чергу, свідчило про 

відповідне прочитання імені пророка. «Наум – наведе на 

ум» - звучала давня приказка. Хоча у справжньому, 

далекому від звичних асоціацій перекладі, ім’я Наум 

означає «утішитель». За народними уявленнями, Наум - 

покровитель розуму, знань і доброчинства, а тому селяни 

були переконані: якщо на свято пророка почати навчання, 

то дитина успішніше засвоїть знання, набереться розуму. 

Особливо це стосувалося дітей слаборозвинених. Увечері 



батьки запрошували хрещених, котрі приходили з 

букварями, й діти починали напам'ять заучувати літери. 

«Наум був чоловік мудрий. 

Дай, Боже, щоб і ти в мене не 

дурний на світі ріс!» - з такими 

словами батько відсилав сина до 

школи, а потім йшов до церкви і 

ставив свічку перед образом 

пророка Наума, промовляючи: 

«Святому на пошану, а моєму синові на розум». 

Хоч згодом терміни початку навчання були переміщені, 

але в ремісничих цехах і при братствах продовжували 

давню традицію - майстри набирали собі учнів на свято 

Наума. На його честь влаштовували цікаві обряди, 

професійні посвяти тощо. З цього дня починали 

освоювати музичні інструменти ті, хто бажав оволодіти 

грою на бандурі чи скрипці. Хто не зміг осилити 

професійних навиків, таких у народі називали 

"партачами", звідси і приказка: "Партача й Наум не 

наведе на ум". 

 

 

Поширені й такі приказки: 

 Наум наставляє на ум. 

 Батюшка Наум, виведи синка на ум. 

 Прийшов Наум - пора братися за ум. 

 Я не знаю ні "аз", ні "буки" - прийде 

Наум і змусить до науки. 

 



 
 
 
 
 

 
НАКАЗ 

Наума Грамотника 
 

 Вказане тобі вчителем місце бережи, 
чужого місця не займай і товаришів 
своїх не пригноблюй. 

 Книжечки свої в порядку бережи. Хто 
книги не береже, той душі своєї не 
стереже. 

 Під час навчання їсти не можна, бо 
заїси вивчене. 

 Закінчивши вчити, книгу закрий, бо 
все забудеться. 

 Пам'ятай: не соромно не знати, а 
соромно не вчити! 

 Вставай рано, врозумляйся 
розсудливо, виконуй старанно! 

 Поважай вчителя свого як батька 
рідного! 


