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American Holidays and International Women’s Day 

 
 
Ukrainian transcript: 
 
Дар’я:  Зараз зароджуються нові традиції – це дуже гарний знак для країни.  Так, 
наприклад на День Кохання, на чотирнадцяте лютого у великих містах особливо 
пускають у небо повітряні ліхтарики.  Тобто такі, якщо це чотирнадцяте лютого, то 
ліхтарики у формі серця.  І їх підпалюють знизу, вони надуваються, стають такими 
великими.  Їх запускають у небо, і коли це роблять дуже багато людей, це дуже 
красиво і так аж романтично.  Зазвичай це якісь закохані, тобто пари, які робляться, 
збираються в одному місці, і це вже вважається традицією.  

 
Настя [in Russian]:  Как я понимаю, 14-е февраля – это больше западный праздник, 
пришел с Америки, но не истинно украинский праздник, правильно?  Есть еще 
какие-либо другие праздники, которые отмечаются, такие «западные» коренные 
праздники, такие как День Благодарения...  

 
Дар’я:  Чи вони відмічаються в Україні?  Тільки якщо Американці-волонтери 
проживають в Україні, вони зі своїми українськими друзями відсвятковують цій 
праздник, ці свята, але самі українці, вони навіть деколи не здагадуються про те, 
що десь восени є таке свято.  Так же як і Хелоуін, тобто західне свято.  Наприклад, 
у моїй школі з поглибленним вивченням англійської мови – це свято 
відсвятковувалося кожного року і дуже широко, і діти наряджалися у різні наряди – 
такі дивні, а деколи навіть страшні трошки.  Але готувалася ціла програма, тобто 
ціла вистава, всі чекали цієї події. 

 
Настя [in Russian]:  Значит не достаточно популярны Американские праздники. 

 
Дар’я:  Ні Американські свята не досить популярні в Україні, тільки деякі з них.  
Так, наприклад, Різдво в Україні – сьомого січня, а не двадцять п’ятого грудня, як у 
Сполучених Штатах Америки.  І тут у нас на скільки я знаю, у Сполучених Штатах 
Америки Різдво відзначається навіть ширше ніж Новий Рік.  Тут це навпаки, тобто 
Новий Рік зазвичай святкують з друзями, дуже широко, дуже голосно, а Різдво це 
дуже сімейне свято, коли збирається родина та вечір проводиться вдома.   

 
Настя [in Russian]:  А еще какие-нибудь праздники, которые очень популярны в 
стране? 

 
Дар’я:  Дуже поширене свято – це Восьме Березня, тобто це Міжнародний Жіночий 
день.  Міжнародний – так говорять в Україні, але на скільки я знаю, у Сполучених 
Штатах Америки знову ж таки, не відзначається дуже широко цей день.  Але тут 
всі жінки починаючи з початку року чекають цього дня, думають чого б такого 
загадати своїм коханим чоловікам і завжди це якісь квіти для мами, для бабусі і 



щось для коханих жінок та подруг.  Тобто це навіть вихідний день в Україні, тобто 
ніхто не працює в цій день. 
 
 
English translation: 
 
Daria:  Currently, new traditions are starting to appear, which is a really good sign for a 
country.  So, for example, on the Day of Love1, February 14th, in the big cities people 
release sky lanterns into the sky.  So, on February 14th, these lanterns in the shape of 
hearts are lighted on the ground, so they inflate and become very big.  It is very beautiful 
and romantic when many people launch them into the sky.  Usually some couples who 
are in love gather somewhere in a city [to launch these lanterns].  So now it has become a 
tradition2. 

 
Nastia:  As I understand, February 14th is a Western holiday; it came from the U.S.  It is 
not truly a Ukrainian holiday, right?  Are there any other holidays that are celebrated in 
Ukraine which originated in the West, like Thanksgiving? 

 
Daria:  [You are asking] whether they are celebrated in Ukraine or not?  Only American 
volunteers who are staying in Ukraine celebrate such holidays with their Ukrainian 
friends.  However, Ukrainians themselves usually do not know such a holiday even exists 
in the fall.  The same with Halloween, which is a Western holiday.  For example, at my 
school, which specializes in English language, we celebrated this holiday every year.  
That day kids put on weird costumes.  Sometimes they were even a little scary.  A big 
program was put together, so everybody looked forward to this event. 

 
Nastia:  So, American holidays are not very popular… 

 
Daria:  No, American holidays are not very popular in Ukraine, just a few of them.  So, 
for example, Christmas in Ukraine is celebrated on January 7th, not December 25th as in 
the USA3.  I know that Christmas in the USA is more celebrated than New Year.  Here, it 
is the other way around; New Year is greatly celebrated with friends, while Christmas is a 
family holiday.  Family members get together and spend the evening at home. 

 
Nastia:  Are there any other holidays that are popular in the country? 

 
Daria:  A very popular holiday is on March 8th, which is called International Women’s 
Day.  Even though it is called “international” in Ukraine, I know that it is not really 
celebrated in the USA, while here, starting from the beginning of the year, women think 
about the presents that their beloved men will give them.  These are always flowers for a 
mother or a grandmother, and something else for the beloved wives and girlfriends.  On 
this day people even have a day off, so nobody is working then. 

                                                 
1 “The Day of Love” is the literal translation of the Ukrainian name for Saint Valentine’s Day (День 
Кохання, Den Kokhannya). 
2 You can see photos of sky lanterns at http://www.fonariki.org/gallery.php. 
3 This is because the dominant religion in Ukraine is Orthodox Christianity. 
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