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Ой на Йвана, на Купала
Купалася ластівочка,
При бережку сушилася.
Дівка Палажка журилася:
“Ой бідна ж моя головочко
Що я рушників не напряла,
Бо вже Іванка сподобала…”

Книга є спробою осмислення надзвичайно багатого
та яскравого світу української дохристиянської міфології –
народних уявлень, звичаїв та обрядів, вірувань і повір’їв
тощо. Це своєрідний погляд на духовну культуру предків,
їхній світогляд, світосприйняття та ментальність.

Ця книга, в якій вміщено 1549 статей, своєрідна ілюстрована енціклопедія з
міфології та народних вірувань українців. Вона
є спробою осмислення надзвичайно багатого
та яскравого світу української дохристиянської
міфології.

Плачинда, Сергій Петрович.
Словник давньоукраїнської
міфології / Сергій Петрович
Плачинда . – 2-ге вид., допов . –
Київ : Велес, 2007 . – 240 с. : портр.
– (Культурна спадщина) .

Словник відтворює весь тематичний діапазон
давньоукраїнської
міфології:
космогонічні,
теологічні, антропо-, зоо- та ботаноморфічні міфи.
Круглый год : русский
земледельческий календарь / сост.,
вступ. ст. и примеч. А. Ф. Некрылова ;
худож. Е. М. Белоусова . – Москва :
Правда, 1991 . – 496 с. : ил.

Грушко, Елена Арсеньевна.
Словарь славянской мифологии / Елена
Арсеньевна Грушко, Юрий Михайлович
Медведев ; худож. Надежда Николаевна
Антипова . – Нижний Новгород : Рус. купец :
Братья славяне, 1995 . – 367 с.

У цій книзі широко
представлени уявлення про
східних слов'ян з часу
палеоліту до нинішніх днів.

Російський землеробський
календар, являє собою дуже
цікавий,
корисний
звід
спостережень, пов'язаних з
різними днями року.

Гей, Ладо! А ти, Перуне,
Отче над Ладом, гей, Перуне,
Дай дочекати, Ладе Купала.
Гей Купала!

